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װערטער ערנסטע פאר א
ן פון געקומען איז בעדאכט ח׳ װען  און לאנד איבערן טור זיי

ען לאנד איבערן ברענטשעס די אז איבערגעגעבן האט נ ״  פארנומען ז
ט גישט אבער ארגאניזאציעם, אנדערע אלע פון ארבעט דער מיט  מי

שט דאס האט ברענטש, א״גענעם זייער  די געמיינט נאר ני
ך נאר ברענטשעם  אונדזער עקזעקוטיװע. נאציאנאלער אונדזער אוי

װע ך אבער קאמפאניעס, אנדערע אלע מיט פארנומען איז עקזעקוטי  זי
מ אריינטראכטן  זיי קענען רעזולטאטן ממשותדיקע א פאר װאם מי

דן מיר װען און נישט. דאם מיטגלידער, די צו קומען  װער.ן ר״
ען רעזולטאטן ממשותדיקע ״נ װאם: אט מיר מ

 מיטגלידער אונדזערע פון פיל װען צייט, איצטיקער דער אין
ען  טאג טאג־אײן געשניטן װערן שבירות די װען ארבעטלאז, זיינ
ם, ך קומט ארבעט ימאם מיטגליד דעם אפילו אז אוי  שװעד אן אוי

 ו.ע- עקז. אונדזער זיך חאט צייט דער אט אין ביל, זיין באצאדן צו
 מיר בילם. די פארקלענערן צו אזוי װי אר״נטראכטן גוט דארפט
בן לוי  שניידן זאל עקז. די אזוי װי װעג א 1װעו־ געפינען קען עם אז ג

ען װעט דאס װאס אויםגאבן די  מיר ביילס. די פארקלענערן מיינ
בן טגליד א פאר אסעםמענטם דאלאר פיר אז גלוי  אין יאר 27 פון מי

שט דארפן מיר סך. א זייער און זייער איז ב״ אפשאן ,4 קלאס  ני
ען, אגגעזאמלט ד,אט מען ימי דארטן ביישפיל א פאר נעמען אנ לי  מי

 װאפ דארפן ארראניזאציע פראטערנאלע ארבעטער אן אלם מיר נאר
ך זאל צאלונגען. די מאכן גרינגער  אריינ־ ו.וט עקז. אונדזער זי
 אן רירט װאס פונקט הויפט דער איז דאס װייל דעם, אין טראכטן

ך און מיטגלידער׳ אונדזערע  קענען װעלן מיר װעלכן דדרך אוי
ען צי ײע אריינ מיטגלידער. נ

ך װילן מיר  מעדיקאל־דעפארטמענט װעגן װערטער פאר א זא;ן אוי
ע א און ארגאניזאציע שײנע א זייער — ק טי  דע־ דער אט איז נוי

 מעדיכןאל״דעפארטמענט דעם פון טוער די זיך ־אפן א:ער פארטמענט•
 ארבעטלאזער־מיטגליד אן ־אבן קען נוצן פארא װאס אריינגעטראכט

 װעז און פראפעםאר א צו אפ שיקט דאקטאר דיסטריקט דער װעמען
 3 איינצאלן אים מען הייםט מעדיקאל־דעפארטמענט אין קומט ער

 םענט, פינ^ קיין נישט ־אט ער װען צייט דער אין דאלאר, 5 אדער
טגליד קראנקער דער אט און שט קען מי ן קריגן ני ״  באהאנדלונו. ק
בן, מיר מעדיקאל־דעפארטמענט? אונדזער אין ען עס אז גלוי  דא «ינ

ד קראנקער ארבעטלאזער אן אזוי װי װעגן גענוג טגלי  יע זאל מי
ט ער ײעלכער אין הילף די אט קריגן ־ טי וי ך : שטארק. אזוי זי

.15 בר. ראטנער, משה
ען מיר ט מסביפ זיינ  מיטגלידער ארבעטלאזע אז ראטנערן חבר מי

ט קאגען ך און בילם גרויםע צאלן ני ט אוי  ביל א דאלער 5־3 קיין ני
 קאנ־ אנגעבן אבער ראטנער חבר אונדז זאל ספעציאליסט. א פאר

 זיאל עקזעקוטױוע נאציאנאלע די אזוי װי רעקאמענדאציעם קרעטע
אי מען אז אראנזשירן קאן מען אזוי זוי ארן צאלונגען די •צניידן  ז

ט רעיד. םפעציאליסט. א פאר צאלן דארפן ני

רעזאלוציעם מיטגעפיל
ם דריקט א., א. א• ,11 ברעגטש טשענםטאכאװער ן אוי  טרויער זיי

ט פריצײטיקן דעם איבער  שיקן מיר קינד. װארגאנס חבר פון טוי
 װעלן זיי אז האפן׳ מיר און עלטערן, די צו מיטגעפיל אונדזער
םיסטעם. רויבערישער דער ־עגן קאמף אין טרייסט זייער געפינען

סעק. גאלדבערג, ס.

 דריקן ,15 בר. בריםקער־טשעכאנאװצער פון מיטגלידער די מיר
ם פן טרויער אונדזער אוי ט פריצײטיקן אוי  חבר אונדזער פון טוי
ן פארלארן טראגיש אזוי האט װעלבער בלום בערי ״  זאל לעבן. ז
 דער פאר ארבעט דער אין טרייםט א געפינען קינדער און פרוי זיין

באװעגונג. רעװאלוציאנערער
םעק. ראטנער, משה

 אוים דריקן א״ א. א. ,26 ברענטש פון מיטגלידער די מיר
 אין קאופמאן, דוד הבר צו טרויער און םימפאטיע טיפסטע אונדזער

קן טי צ״ רי ט פ ן פון טוי קאופמאן. בעלא פרוי זיי
ײן געפינען וו״ט ער אז האפן, מיר  אויפהאדעװעז אין טרייסט ז

ן באװעמנג. רעװאלוציאנערער דער פאר זון זיי
ץ, פ. ה. ט א םעקרעטאר. ק

 פון ,41 ברענטש ליבערטאן אהרן פון מיטגלידער די מיר,
ס דרי־ן טיראקיוז, צו טרויער און סימפאטיע טיפסטע אונדזער אוי

ף ראם חברטע באליבטע אונדזער  אונדזער פון פארלוסט דעם אוי
ע אין געװארן אװעקגעריםן איז װאם ראם, חבר טײערן ײנ  ז
 אין טרײסט א געפינען ראם חברטע זאל יארן. בליענדע בעםטע
ף נעמען אנטייל  מאן איר װעלכע באװעגונג דער אין יװ״טער אוי

ו.עדינט. טייער אזוי האט
ט סימפאטיע, חברשער מי

םעק• מאםקאװיץ, א

ם דריקט ,50 ברענטש אסטראװער  חברים די צו מיטגעפיל זיין אוי
ט דעם פאר לעװין, ר פון טוי ע ״  זייער אין אז האפן לאמיר מוטער. ז

״ װעלן באװעגונג לינקער דער פאר טעטיקײט ר ז ע ״ געפינען. טר״םט ז
ץ, א א ר םעק. עקזעקוטױו ב

 דזש., נ. זויינלאנד, א״ א א. ,103 ברענטש פון מיטגלידער די מיר,
ס דרי־ן  לעװין סעם און לואים חברים די צו מיטגעפיל אונדזער אוי

ף ראזען אױוא הברטע און  פרומע מוטער זייער פון פארלוםט דעם אוי
 רעװאלו־ דער אין טרייםט א געפינען צו זײ װינטשן מיר לעװין•

באװעגוגג. ארדעטער ציאגערער
םעק. פינ. םאמערגראד, מ.

ן אוים דריקט א., א. א. ,160 ברעכטש פיטםבורו. ם זיי  גרוי
 פארלוםט זייער אין ליף חברטע און הבר פון צער דעם אין באדויערן

 קאמוניםטישער א פאר ארבעט גרויסער דער אין מוטער. זײער פון
געפינען. טרייםט אייער איר זאלט געזעלשאפט

קאמיטע. פרעס

א. א. א. פון מיטגלידער די פאר דעדקלערונג םפעציעלע
טגליד אונטערצייכנטער דער איך,  א., א. א. ,131 ברענטש פון מי

ק פאר געפין טי טן ליד דאם אז דערקלערן, צו נוי  באגרי־ ״א נאמען מי
שן־פלאג״׳ אונדזער פונג  אונטער געװארן געדרוקט איז װאם אידי
 גע־ האט און אפריל, טן1 פון ״קוריער״ שיקאגער אין נאמען, מיין

שע םאקאלאװס נחום דערמוטיקט און לויבט סטי ױני ע צ םי  אין מי
 סענטימענטאלער פון מאמענט א אין געװארן געשריבן איז שיקאגא•

ט איז האנדלונו. אזא אז צו, גיב איך •שװאבקייט.  פאר דערלאזבאר ני
טגליד א  פרינציפיעל איז װעלכער ארדן, פראלעטארישן אונדזער פון מי

שער דער צו געגנעריש  פארמען אירע אלע אין באװעגונו. צױניםטי
שן פון ספעקולאציע שעדלעכע אלם ראלע, איר צו און  אימפע־ בריטי

-ונג די באדויער איך ריאליזם.  אז פארשפרעך, און הארצן פון פאסי
קע אזעלכע װירדי ײן פון זיך װעלן שריט ניט־ ײט מ ט קיינמאל ז  ני

איבערחזרן.
מארגאלין. א

רעזאלוציע געזעגענונג
 שי?ט אגדזשעלעם, לאם א.. א. א. 83 ברענטש לוקסעמבורגער ראזא

 אלטשולעד, בעלא און םאל מיטגלידער אוגדזערע גרוס הערצלעכן א נאך
פן זיינען װעלכע סמיליאנםקי, אסתר און שלום  בירא־ קײן װעג אוי

ײ בידזשאן.  אומדערמידלעך געארבעט שטאט אין אונדז בא האבן ז
ױיגן פארשידענע אין  הויפטזעכלעך און באװעגונג, אונדזער פון צו

ארדן. פארן
ט זייער װעלן זיי אז האפן, מיר  זייער אין פארזעצן טעטיקיי

איבערשטייגן. און היים׳ נייער
ט ען פון ארבעט דער צו חברים מוט דערפרישטן מי  און בוי

ע אייער בילדן  פאטערלאנה אונדזער — לאנד ניי אייער היים, ניי
לאגד״. סאװעטן ״אלװעלטלעכע דאם

קאמיטע. עקזעקוטיװע

רעזאלוציע דאנק
 זייער פאר שניזעצקי חברטע און דובר צו דא;ק חברשן אונדזער

ז זייער געבן פאר און ארבעט, אנגעשטריינזנטער י  פון ליאמע א פאר הו
 האבן מיר װעלכער איבער ,2 שול פאר א. א. א. 107 בר• אלגיז מ.

 שול דער פאר ארייגגעבראכט ד,אט אונטערנעמונג די שי־פטום• דעם
אין מיר .$22.65 ך ה ײע 5 ליאמא יענער בא אר״נגערןראגן אוי  נ

ך אז האפן מיר ברענטש. פארן מיטגלידער  צוקונפט דער אין אוי
ט שניזעצקי חברטע און חבר װעלן ״ ארבעט דער פון אפשטײן ני  ם

שול. פון סײ ברענטש פון
םעק. רעק. װיים׳ נ.
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 טאג אינטערנאציאנאלער — אױגוםט ערשטער
מלחמה געגן

 טאג אינטערנאציאנאלער דער איז אויגוםט ערשטער דער
 צו העצעם די געגן קאמף דער איז יאד הײנטיקן מלחטה. געגן

 יאפאנישע די יארן. פריערדיסע די אין װי נײטיקער נאך מיחמה
 און מאנדזשוריע פון דעראבערונג יאפאנם כינע, אויף אנפאלן

 סאװעטךפארבאנד, פון גרעניץ דער בא פראװאקאציעם אירע
 מיט נאענטער מלחמה װעלט נייעד א פון געפאר די ברײנגט

 די באהאלטן צו זוכט פרעםע קאפיטאליםטישע די טאג, יעדן
 לענדער אימפעריאליםטישע די פון צוגרײטונגען מלחםה
 אן ז״ פירן גלייכצ״טיק נאר פראז;. שלום פון רויך א אונטער

 כינע־ די גענן םאװעטן־פארבאנד, געגן העצע םיםטעמאטישע א
 אלע פון פארטײען קאמוניסטישע די נעגן און םאװעטן זישע

^ענדער.
 װערט װאם םאװעטךפארבאנד געגן העצע פארשטארקטע די

 אי־ דער פון באװעגונג, צױניםטישער דער פון אנגעפירט איצט
 איז דאם צופאל. ?ײן ניט איז פרעםע באלעבאטישער דישער

 מלחמה דער צו בורזשואזיע אידישער דער פון בײטראג דער
 פראצעטא־ דעם געגן קלאם קאפיטאליםטישן פונם פראפאגאנדע

םאװעטךפארבאנד. רישן
 םאװעטן־פארבאנד געגן העצע אלװעלטלעכער דער אין

 צװײטער זייער פלאין. ערשטן דעם סאציאליםטן די פארנעמען
 אינ־ ךי אפצוהיטן װאך דער אויןן טרײ שטייט אינטערנאציאנאל

 נאטירלעך גאנץ דערםאר איז עם בורזשואזיע. דער פון טערעםן
 פאראייניקטע די פון רינג, ארבעטער פוינם פירערשאפט די אז

 װאם ״פארװערטס׳/ זייער מיט צוזאמען געװערקשאפטן, אידישע
 די צװישן זײן זאלן אינטערנאציאנאל, צװײטן ארום זיך גרופירן
 זוכן זיי םאװעטן־פארבאנד. געגן מלחמה א צו העצער הויפט

 דער אז מאםן, ארבעטנדיקע צוריקגעשטאנענע די אײנצורײדן
 זיינען לענדער אלע פון ?אמוניסטן די און סאװעטךפארבאנד

אויסצוראטן. זיי מצוה א איז עם און װעלט דער אין ערגםטע די
 צװײ זיך פאר האט מלחמה־געפאר דער געגן קאמו» אונרזער

 מילחמה די אוױי ארבעטער די אנװייזן זייט אײן פון אויפגאבן.
 דער פון און רעגירועען אימפעריאליםטישע די פון צוגרײטונגען

 אמתער דער איבער מאםן ברייטע די אויפקלערן זייט, אנדערער
 ■פארעפנטלעבן צװעק דעם פאר םאװעטךפארבאנד. יפונם לאגע
 ־,דיםק און אײנלײטונגען פאר קאנםפעקט א נומער דעם אין מיר

 אונדזע־ מלחמה־געפאר. אימפעריאליםטישער דער איבער םיעם
 זאלן װאם חברים באשטעלז תיכח דארפן דירעקטארן קולטור רע

 עם וואו דא טעמע. דער אט איבער דים?וםיעס די איינלייטן
 קול־ שטאטישער דער דארף ברענטש איין װי מער פאראן זײנען

 קול־ ברענטש די םיט קאנפערעדז א אפהאלטן דירעקטאר מור
 קאנ־ דעם דורכלייענען צוזאמען איינלייטער, און דירעקטארן טור

 פראגנ די באהאנדלען קענען צו כדי דיסקוטירן אים און םפעקט
 אז װיכטיק איז עם אופן. געהעריקן א אױף ברענטשעם די אין

 מיטינגען, די אין באטײליקן זיך זאלן כײטגלידער אונדזערע אלע
 אי־ דיםקוסיעם און אײנלייטונגען די דורכגעפירט װערן עם װאו
 עם קענען צו כדי געפאה מלחמה אימפעריאליםטישער דער בער

 אנדערע אלע אין און שעפער די אין דיסקוטירן און דערקלערן
 געהערן װאכ מענטשן, מיט בארירונג אין קומען זײ װאו פלעצער,

קרייזן. אונדזערע צו ניט
םאװעטן־פארבאגד פון דעלענאציע צוריקגעקערטע אונדזער

 אר־ ברייטע די אויפצוקרערן װערן אויםגענוצט דארף און קאן
 םאװעטךפארבאנד. אין לאגע אמתער דער איבער מאםן בעטנדיקע

 םאװעט; איבערן ארטירןלען םעריע א נומער דעם אין אן הייבן מיר
 דעלעגאציע» אונדזער פון פארשטײער פונם געשריבן פארבאנד,

 אנ־ פון ארסיקל^ דרוקן אויך װעאן מיר װײנעד. וויליאם חבר
 אוים־ איז עיקר דער נאר ךעלעגאציע. דעד פון מיטגלידער דערע

 אנטקעגנצואװיריו; דעלעגאציע דער פון מיטנלידער אלע צונוצן
 אנטי איצטיקער אונדזער אין םאװעטךפארבאנד געגן העצעס די

 ניט אויך זיך דארפן ברענטשעם אונדזערע קאטפאניע. מלחםה
 אונדזער פון מיטגלידער די פון רעדעם די מיט באייז באנוגענען

 א״נליי־ אוז לעקטארן אנדערע אונדזערע פון אגיך װי דעלעגאציע,
 מלהמה אנטי אונדיער פארשפרייטן גלייכצײטיק דארפן זײ טער.

 דארןז באזונדערס איינגליש. אין און אידיש אין ליטעראטור
 מלחמה דער װעגן ליטעראטור אונדזער װערן פארשפרײט

סאציאליזם. בויט פארבאנד םאװעטן דער אזוי װי און געפאר

זומער־ארבעט אונדזער
 םעק־ שול און דירעקטארן קואטור םעקרעטאר;, אונדזערע

 װאו צושריםטן׳ אײניקע געקראגן פרילינג דעם האבן רעטארן
 זומער־ פאר פלענער אונדזערע באשריין גענוי געװען זיינען עם

 צושריפטן אונדזערע אז געװארן פארשטאנען איז עם ארבעט.
 איז איז ברענטשעם די אין דיםקוטירט און פארגעלײענט װערן

 בא־ זײן דארפן חבריפ אונדזערע ארע אז אזױ פאראײנען, שול
 ברענטשעם די אין זומער־ארבעט פאר פלענער אילע די מיט קאנט

שואן. די אין און
 אונדזערע אנצופירן לייכטער איז מאנאטן זומער די אין

 דער פאר דאם גילט באזונדער װינטער. אין װי קאניפאנײעם
 פרן פראפאגאנדירן און אגיטירן צו ״קענװעם;", צו ארבעט
 מענטש; םך א מיט זיך מען טרעפט זומער מענטש. צו מענטש

 פיקניקם בא מיטינגען, עיר אפן בא פארקן׳ די אין גאםן, די אין
 אונדזערע דערפאר האבן חדשים זומער די אין ארױספאר;. און

 מיטגלי־ נײע פאר ״שענװעםן״ צו מענלעכקײטז םך א מיטגלידער
 לײכטער אױך קענען זײ פאראײן. שוצ אין און ארדן אין דער

 בא־ ארבעטער קעמפערישער דער פון יןאמפאניעם אלע אנפירן
 נאך יאר, הײנטיקן זיך פאר האבן טוער שול אונדזערע וועװנג.

 זומער פון פראכראם קלארע א יארן, פריערדיקע די אין װי מער
 אויםצאאן זומער דורכן זען אויך זײ דארפן דעם חוץ א ארכעט.

 פאי־ פאנד רעזערװ א שאפן און לערער אלטע די צו חובות די
 ברענטשעם אונדזערע אערניאר. נײעם פארן אריעט שול ךער

 אויפצוהאלטן ארבעט דער אין באטייליקן אומעטום ז:ך דארפן
 קינדער ארגאניזירן צו צענטערם, קינדער און שולן זומער די

 איז שולז אונדזערע פאר סינדער פאר סענװעםן צו ברענטשעם,
פאראײן. שוא אין מיטגלידער פאר

 קאטיםיע שוא נאציאנאלע די האט צוריק חדשים דרײ מיט
 פיז געביט אויפן געװעטן םאציאלע שולן אונדזערע פארגעשלאגן
 זאלן געװעטן םאציאלע די פאראײנען. שול ז״ערע פארגרעםערן

 םײ און שטאט. זעלבער דער אין שולן צװישן םײ פארקומע;
 נאציא־ די דיםטריקטן. און שטעט ׳פארשידענע פון שואן צװישן

 פון פר״זן פיר געבן צו פארגעשלאגן האט קאמיסיע שול נאלע
 נאענטי א אונדזערן אין קינד שוא א פאר װאקאציע װאכן צװײ

 ־י אריעסריגן װעלן װאם שואן די קריגן זאלן פרײזן די קעמפ.
פאי קװאטעם די פאראיין. שוא אין טיטגלידער צאל נרעםטע
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 גע־ אײנגעטיילט זײנען פאראיינען שול די אין מיטגלידער נייע
1000 — דיסטריקט יארהער נױ :אופן פאאגנד־ז אויף זוארן
 באםטאן ,250 צו שיקאגא און פילאדעלפיע מיטגלידער, נייע
 קלױו־ און אנדזשעלעם לאם באלטימאר, ,150 צו דעטרויט און

 ראטשעםטער און הארטפארד ,50,— לואים םט. ,75 צו לאנד
 ;אד־ סאוט םטעמפארד, פארטםמוט, נארפאלק, טרענטאן, ,30 צו

 האט קאמיםיע שול נאציאנאלע די .25 צו םיראקױז און ײאלק
 זייער פון זאלן שטעט און דיםטריקטן די אז םארגעשלאגן אויך
 קאמפאניע די דערמוטיקן צו כדי פרייז געװיםן א באשטימען זײט
מיטגלידער. נײע פאר

 דער װעגן באריכטן און ארטיקל אן מיר גיבן נומער דעם אין
 נאר צענטערן. קינדער און שולן אונדזערע ארום ארבעט זומער

 אויםגעשעפט. ניט ארבעט זוםער אונדזער װערט אליין דערמיט
 ענערגישיג אן אנפירן זומער דורכן דארפן ברענטיטעם אונדזערע
 װעא־ (װעגן קאמפאניע װאל יןאמוניםטישער דער פאד טעטיקײט

 נומע־ לעצטן אין אױםפירלעך גערעדט שוין האבז מיר כער
 מער װאם ארנאניזירן דארפן ברענטשעם אונדזערע ״פונק״);

 אויך דארפן זײ װ. א. א. פיקניקם׳ ארױםפארן, מיטינגען, גאםן
 פארשטארקטי; א פאר קעמפם די אין ארויםפארן זייערע אויםנוצן

 אונדזערע קורץ, קאמפאניעם. אונדזערע אלע פאר ״קענװעם״
 אפשװאכן ניט זומער־צייט טארן פאראײנען שול און -ברענטשעם

 װא־ דורכפירן איר, פאר׳פילפאכן פארקערט נאר טעטיקײט, ■זייער
 אונדזערע פון הילף דער מיט דיסקוםיעם און אײנלייטונגען טער

 אונדזערע אלע אין באטייליקן זיך בראשורן, און ■קאנםפעקטן
 ארױםטרע־ אלע צו מאםן ברײטע מאביליזירן און קאמפאניעם

באװעגונג. ארבעטער רעװאלוציאנערער דער פון טוננען

גרופן שטודיר מארקםיםטישע
 ארבעטער אינטערנאציאנאלן פונם גרינדונג דער בא באלד

 אנטוױקלען צו אויפגאבע זײן פאר געשטעלט זיך ער האט ■ארד;
 קולטו,-. םון נעביט אויפן טעטיקײט פרוכטבארע באזונדער א

 הענט די אין נעצײג מעכטיק א איז קולטור אז אײנגעזע;, האט ער
 ן־י מאםן. אריעטער די פארשקלאפן צו בודזשואזיע דער פון

 בילדונג די צו ביז שולן קינדער אירע םון חולטור, בורזשואזע
 אינפארמאצײי אזא פארשפרײט דערװאסםענע, פאר אנשטאלט;

 הא־ דער צו לאיאל זײן צו אלט און ױנג באאיינפלוםן זאל ז־ואס
 ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער אח־נונג. פיטאליםטישער

 בלױז ניט אױפגאבע זײן פאר געשטעלט דערפאר זיך האט ארדן
 אנס־ זיי נאר קולטורעל, מיטגלידער אונדזערע אנטװיקלעז צו

 געבן צו ז״ הײםט דאם אופן. פראילעטארישן א אויף זויקילען
 כא־ װירקלעכן רעם איבער אויפק^ערן זײ זאיל װאס קוילטור אזא

 גרייט זײן ן5זא זײ ארדנונג, קאפיטאאיסטישער דער פון ראקטער
 געזע^שאפט. נײע א בויען צו פייאיק זײן און באקעמפן צו זײ

 ארבעט 5שו דער צו גענומען זיך ארדן דער האט צװעק דעם פאר
 זײנע אלע אויס צייכנט װאם איבערגעבנהײט, פו^ער דער מיט

 אונ־ האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאער ךער טעטיקײט;.
 ארדעטער 5000 ארום װאו שולן, 110 פון נאענט רשות זײן יטער

 אונדזער קצאםנקאכו*. פון גײםט אינם דערצויגן װערן קינדער
 העלפן צו אויפגאבע זײן פאר געשטעלט אויך זיך האט ארדן

 מארן ברייטע א שאפן און םאראיינען שוא מער װאם אמאניזירן
 גאייכצײ־ דערציאונג. קינדער פױאצעטארישער פאר באװעגונג

 פון אויםבי^דונג דער פאר אקציע ברײטע א אן ער פירט טיק
 רײ גאנצע א ארויםגעאאזן האבן מיר מיטגלידער. אונדזערע

 פראגן. געזעילשאפטצעכע פארשירענע איבער קאנםפעקטן
 י־י װאו בראשורן צאל געװיםע א פארעפנטלעכט אויך האבן טיר
 מעג^עך װאו טיםער. און ברײטער באהאנד^ט װערן פראג; איע

 אװנט און אונױועחיטעטן ארבעטער ארגאניזירט אויך מיר האבן
 דער־ ניט װײט נאן־ טיר האבן דאך דערװאקםענע. פאר ־שואן

ציא. אונדזער גרײכט
 אונדזער ביאדונג פון נראד העכערן א אויוי אויפצוהײבן כדי

א נײטיק איז בכאא, מאסן ארבעטנדיקע די װי ידערשאפט,5מיטגי

 דורכצושטו־ צײט געפינען מוזן מיר שטודירן. סיםטעמאטישער
 קעמפערישעד דער פון פראבצעמען װיכטיקםטע םאמע די דירן

 דארםן מיר בוך. צום נעמען זיך מוזן מיר ארבעטערשאפט.
.ן פ ו ר ג ר י ד ו ט ש אין אנדערע און זיך ארגאניזירן
 ״מארקםיםט■- רײ א דרוק צום מיר גרייטן צװעק דעם פאר

 היםטארישן עקאנאמיע, פאליטישער איבער קורםן״ שטודיר שע
 געשינ־ באװעגונג, ארבעטער דער פון געשיכטע מאטעריאליזם,

 רעװאלי■ דער פון פראבלעמען געדאנק׳ םאציאליםטישן פון טע
 דער איבער לעקציעם 2 ערשטע די ג. ד. א. באװעטנג ציאנערער
 זײנען זיי דרוק. אין שוין זײנען באװעגונג ארב. דער פון געשיכטע
 אויך באנוצן זיי טיט זיך קאנען עם אז פארם, אזא אין געשריבן

 אנצושליפן זיך טעגלעכקײט קײן ניט האבן װאם חברים, אזוינע
 קאלעקטיװן א דורך אז זיך פארשטייט עם גרופע. שטודיר א אן

 מער מען קאן — ארבעטער־שטודיר־קרײזלעך איז — שטודירן
 ארגאני־ צו אנשטרײנגען דערפאר זיך דארפן מיר דערגרײכן.

 אײ־ אונדזערע פון בלויז ניט און גרופן שטודיר מער װאם זירן
 ארײנ־ זײן דארף אױפגאבע אונדזער ארדן. פון מיטגלידער גענע

 ברײטע גרופן שטוריר מארקםיםטישע אונדזערע אין צוציען
 מדרגה ךער צו דערהויבן זײ און מאםן ארבעטנדיקע די פון שיכטן

בויער. און קעמפער באװאוםטזיניקע אינטעלינענטע פון

 קולטור אידישע די און ארכיװ אונדזער
םאװעטן־פארבאנד אין אנשטאלטן

 קולטור אונדזער זיך האט צושריפט ערשטער זײן אין באלד
 זאמלען װעגן ברענטשעס אונדזערע צו געװענדעט דעפארטטענט

 עטלעכע אויך אים פון איז פאדערונג זעלבע די מאטעריאלן.
 צושריפטן אונדזערע שולן. אונדזערע צו געװארן געשטעלט מאל

 םעקתד שול דירעקטארן, קולטור םעקרעטארן, ברענטש די צו
 אונדזער אז איז, עש װיכטיק װי אנגעװיזן האבן לערער און טארן

 גע־ איר נוגע זײנען װאם דאקומענטן אלע האבן זאל באװעגונג
 ברענ־ אונדזערע אויפגעפאדערט דערפאר האבן מיר שיכטע.

 פלוג־בלעטל, צושריפט, יעדע צוצושטעלן אונ־ז שולן און טשעס
 לאין זײ װאם װ. א. א. בילעט, אנאנם, הענד־ביל, ליפלעט,

 זײ אז פארלאנגט, אויך חברים די אט פון האבן מיר אריים.
 פון מאטעריאלן אנדערע אלערלײ אויך זאמלען אונדז פאר זאלן
 אנדערע אלע פון און באװעגונג שול און פראטערנאלער דער

 א האט װאם אלץ בכלל און באװעגונג ארבעטער דער פוץ צװײגן
 פײנטלעכע פון קומט דאס װען איפילו װערט, געזעלשאפטלעכן

 5איינצלנ; צו אויך װענדן צו זיך געבעטן זיי האבן מיר קרײזן.
 װי פארא״נען, שול און ברענטשעם אונדזערע פון מיטגלידער

 באװעגונג אונדזער פון סימפאטיזירער אינדיװידועלע צו אויך
 אויפ־ זײ האבן מיר מאטעריאלן. אלע די אונדז פאר זאמלען צו

 כדי עקזעמפלארן, דרײ צו אלץ פון שיקן צו אונדז געפאדערט
 אנשטאלטן קולטור די פאר קאפיעם צװײ שיקן קענען זאלן מיר
 אינםטיטוט פונם ארביװ דעם פאר — סאװעטן־׳פארבאנד אין

 װיםנשאפטלעכער אוקרײנישער דער בא קולטור אידישער פאר
 פאר מוזיי אלאוקריעישן דעם פאר און קיעװ אין אקאדעמיע

 איז ספרים מוכר מענדעלע פון נאמען אויפן קולטור אידישער
 צו צײט פון אראנזשירט מענדעלע־מוזײ דער װי אזוי אדעם.

 װיכטייז דערפארי זײנען אויםשטעלונגען רעליגיעזע אנטי צײט
 מדרשים, בתי פון קומען װאם מאטעריאלן אזוינע אויך אים פאר

 אנ־ רעליגיעזע אידישע אנדערע אלע און חדרים תורות, תלמוד
 אוקריי־ דער בא קולטור אידישער פאר אינםטיטוט דער שטאלטן.

 דרוס יעדע נײטיק האט אקאדעמיע װיםנשאפטלעכער נישער
 פון אויםגאבן נייע בלויז ניט שי?ן. אים קענען מיר װאם זאך

 זשור־ אלטע אויך נאר ריכטונגען, אלע פון זשורנאלן און ביכער
 הען אל*ז דאם װ. א. א. פראטאקאלן, פראגראמען, צייטונגען, נאלן,

 װעלן מיר און דעפארטמענט קולטור אונדזער צו װערן געשיקט
 אנשטאלטן קולטור אידישע אונדזערע צו דירעקט צושטעלן עס
סאװעטךפארבאנד. אין
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געזען האט דעלעגאציע אונדזער װאם
----------------------------־־־־־

םאװעטן־פארבאנד איןװײנער װיליאם
צ' ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון דעלעגאציע די

 אי; פארבראכט האט פארבאנד םאװעטן אין טאי־פייערונגעז ד־
אני ־ ן ו א ט כ א הערשאפט פראלעטארישער פון י נ א װ צ  

 דעלעגאציעס, ארבעטער פילצאליקע די װי .ג ע ט ק י צ
 ראטן־ אין לענדער קאפיטאליםטישע אלע פון פארן װערכע
 מעג־ פולםטע די געהאט דעלעגאציע אונדזער אויך האט לאנד,

 אונדז װאם אלץ מיט באקענען נאענט זיך און זען צו רעבקייט
אינטערעםירט. דזאט

 באקװעמעי באזונדער א אין געװען איז דעלעגאציע אונדזער
 דעלעגאציע דער אין חברים זיבן די פון מערםטע די יאגע.

 געסענט זיך האבן מיר אז אזױ, רוםיש, רעדן און פארשטײען
 די, מיט איבערזעצער, פון היאףז דער אן צוזאמענרײדן, גרינג
 אין באגעגענען צו זיך אויםגעקומען איז אונדז װעמען טיט

 טיר םאװעטךפארבאנד. איבער ארומרײזן פיר־װאכיקן אונדזער
פארפירן געטא;, טאקע דאס האבן מיר או; געקענט, האבן

 זיי האבן מיר װאו אומעטום בירגער םאװעטישע מיט שםועםן
טע־ טראםװיי, און באן זאװאד, און פאבריק אין :געטראפן

גאס. אין םתם און שול קאוב, אטער׳
 םאװעטישע די אריבערגעשפאנט האבן מיר אײדער נאך

 אונדז װאם געמאכט קלאר זעאבםט זיך פאר מיר האב; ;־עניץ
 האבן מיר זען. װיאן מיר װאם און אממערםטן אינטערעםירט

 זען צו זײן אוממעגלעך ם׳װעט אז פארשטאנע;, גוט זייער
 םאװעטךפארבאנד װאב;. עטאעכע באויז פון טשך אין ׳ו ל א

 צװיי איבער פאנאנדערגעװארפן זיך האט לא:ד, ריזיק א איז
 נישט װעלט. דער פון חאק זעקםט א פארנעמט תאנסינענטן,

 אוממעגלען־ איז חדשים פיר איז נאר ,ן כ א ו ו פיר אין :אר
 אױפגעטאן איז װאס אלץ זען און לאנד גאנצע דאם ארוטבאפ;

ראטן־לאנד. פון שטח דיזיקן דעם אויר געװארן
 פיר די פאר פראגראם א אױסגעלײגט זעלבםט מיר האבן

 זע; צו אויפגאבע רי געשטעאט זיך האבן מיר צײט. װאכן
 װעאכע אויפבוי, םאװעטישן און אעבן םאװעםישן פון טוסטערן

 פונדאטענטאלע אייניקע װעגן באגריף קאאר; א געבן אונדז זאצן
זעאבםט זיך פאר און זען געװאאט אליין האבן מיר ענינים.

םאװעטךפארבאנד טאקע װערט :פראגע די פארענטפערן
 זאװאדן, פאבריקן, גיגאנטישע זיך בויען ? אינדופטריאליזירט

 לאנד. ריזיקע דאם טאקע מארשירט ? םטאנציעם עאעקטרישע
 צװישן טעכניש־איגדוםטריעל געװען נעכטן ערשט איז װעאכעם

 גיגאנטישע מיט װעאט׳ דער אין אענדער אפגעשטאנענםטע די
 טעכניש־ די אריבעריאגן און דעריאגן פון װעג אויפן טריט

אענדער? קאפיטאליםטישע פארגעשריטנסטע
 נאך איז װעאכער ארבעטער, סאװעטישער דער זיך לערנט

 פון טלאכה די אוים דערפארונג, טעכנישער אין ארים דערװייא
? טעכניק מאדערנםטע די מאשינען, נײםטע די באהערשן
 מיט אנטװיקלט װערט אינדוםטריע אויב יא, אויב און

 אערנט ארבעטער םאװעטישער דער און טעמפן ניט־געהערטע
 די באהערשן פון קונםט די שנעלהייט גװאלדיקער מיט זיך

 דעי האט װאם — טעכניק מאדערנםטע און קאמפאיצירטסטע
 קוא־ און מאטעריעלן מיטן עם האיט װי ? דעם פון ארבעטער

 לאנע די געבעםערט װערט ? מאםן די פון צושטאנד טורעאן
 לאנד? דאם בויען און אנטװיקלען פון פראצעס אין ארבעטער פון

 סאװעטך דער װאס פארשריט קאלאםאלן דעם פון געניסט װער
? טאכט פארבאנד
 זיך צוקוקנדיק אז זיך, צװישן באשטימט אױך־ האבן מיר

 זאאן ארבעטער, םאװעטישן דורכשניטאעכן פונם לאגע דער צו
 םא־ פון פראגע דער שײנקען אויפמערקזאמקײט באזונדער מיר

 אט געאייזט םאװעטךפאריאנד האט װי םארזיכערונג. ציאלער
 צו הײנט שטאטן פאראײניקטע די איז איז װעאכע פראגע, רי

 נא•־ ניט און קלאסךאישום, ברענענדיקםטע די פון אײנע טאג
 לאפי־ אנדערע אלע אין אויך נאר שטאטן, םאראײניקטע די אין

? אענרער טאליסטישע
אאםאװעמישן פון ראמען די אין אזוי װי :צואעצט און
 אעבן, אידישע דאם איבערגעבויט װערט איבערבוי און אויפבוי

 נייע א זיך צעבאיט מאס;. אידישע די פראדוקטױויזירט װערן
קואטור. אידישע

 פארבראכט האבן מיר װאם טעג צװאנציק און אכט די אין
 מײא טויזנטער דורכגערייזט מיר האבן םאװעטן־פארבאנד אין
 שטעס גרויסע באזוכט האבן מיר אטאמאביא. און שיױ בא;, מיט
 קיעװ. אדעס, םימפעראפאא, כארקאװ, טאםקװע, אמשא, װי״

 — װעלט־באדײם פון גיגאנט דעם געזען האבן מיר לענינגראד.
 אין אויסגעפארן קרים. אין געװען זײנען מיר דניעפערבוי.

 און אפגעשטעאט זיך ראיאנען, אידישע די טעג צװיי פון משך
 גענעכטיקט ?אאאניעס, אידישע צאא א אין שטונדן פארבראכט

 קאטונע אידישער דער אין פארזאמלונג גרויפע א געהאט און
״אקטיאבער״.

 פון גרויע דאם און ױם־טובדיקע דאם געזען האבן מיר
 דור, אצטן פון מענטשן באגעגנט האבן מיר אעב;. םאװעטישן
 מענטשן, ״שײנע״ םתם און הענדאער באלעבאטים, געװעזענע

 דעם נאך בייגקע; פארגאנגענהײט, דער אין נאך לעבן װעאכע
 איז צאר, פון ניט אויב צײטן״ אלטע ״גוטע, יענע נאך אמאל,
 אויף אנגעשאאגן זיך האבן מיר לערענםקי. א םון כאטש

 מאחםה, פו; מיד מידע, מענטשן דור, פריערדיקן פון מענטשן
 אזעלכע מענטשן הונגער־יארן. און בידגער־קריג רעװאאוציע,

 פיאטילעטקע־טעמפן. די פון שװינדאען קעפ די װעמען בא
 ערגעץ־װאו געפינען איז טרוים, שענםטער זײער װאם מענטש;,

 אין אעבן, םאװעטישן קאכיקן פון װייט װינקא, רואיק שטיא, א
 קוא• פון אינדוםטריאליזאציע׳ פון איבערבױ, ראשיקן פון זײט א

פלאן. פינף!־יאר פון אויפשטייג, טורעאן
אלטן םון םך א מיט געטראפן אויך זיך האבן מיר און
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 ארײנגעװאיןטז חושים זײערע אלע טיט זיך האנן װעלכע דוה
 זיך האבן ניי־געבוירענע, געװארן אעבן׳ םאװעטישן נייעם אין

 װאם אלץ טיט נשמה און הארץ מיט פארבונדן און פארקניפט
 ױגנט־ מיט באזעלט זײנען פראדוקטױו. שעפעריש, געזונט, איז

 זיי װאם ענערגיע גאנצער זײעד מיט און ענטוזיאזם לעכן
לעבן. םאציאליםטישע דאס נײע, דאם בויען זײ העלפן פארמאגן
ראטן־ פון ױגנט נייע די ױגנט, די געזען האבן מיר און

 םאװע־ פון װינקעלע יעדעם באהערשס װעלכע ױגנט, די לאנ־
 גאסן, אלע פול ם׳זײנען װעלכער מיט ױגנט, די לעבן. טי׳ען

 קינאס, טעאטערס, אינםטיטוציעם, לערךאנשטאלטן, פאבריקן,
 ד■ םפארט־געזעלשאפטן. ארמיי, רויט אפערעם׳ מוז״אומם,

 באװאוםט־ דעם טיט זיכער, און שטאלץ םאדשירט װעלכע ױגנט׳
 געזיכערט. איז צוקונפט די און זײערם איז לאנד דאם אז זייז,

 זיך גרייט פאראנטװארטלענקײט, און ראל איר פארשטײט
ביידע. דערפילן קענען צו ענטוזיאםטיש און פלייסיק

 און קאלאניםטן אידישע מיט געשפרעכן געהאט האבן מיר
 דער אין נעװארן ארײנגעצויגן זײנען װאס ארבעטעד אידישע

 געלעגנרוײט די געהאט אויך האבן מיר אינדוםטריע. שװערער
 איצט נאך װעלכע פאתאנגנהײט, דער פון רעשטלעך אידן, זען צו

 אפילי זיי האבן מיר ספעקולירן. און װאנדלען און זײ האנדלען
 מיט גערעדט האבן מיר ארבעט. מיאוםער זייער בא געזען

 גראד, א ביז און געכטיקע, טיט אויך װי לאלכאח׳ פון פױערים
 אודארניקעם טיט באגעגנט זיך קולאקעס. איצטיקע אויך נאך
 האלב א און דרײ דעם פון מיטגלידער דארףי, און שטאט פון

 גערעדט פראלעטאריאט. םאװעטישן פון אװאנגארד מיליאניקן
 אנדעדע און באנען רי אױף שעהךלאנג, אפטםאל זײ׳ מיט

 זייערע צו צוגעהערט זיך געטראפן. זיך האבן מיר װאו ערטער
 נעטע• קװאטעם, אריבערגעשטיגענע םאצנעװעט, װעגן מעשױת

 ענלענע און אונטערנעמונגען אפגעשטאנענע ״בוקםיר״ אויף
 גע־ אינדוםטריאליזאציע־פראנט, אויפן קאמףי װעגן נעשיכטעם

 אנשטריײג העלדישן פון אימפעט מיטן אטעטען װעלכע שיכטעם
דערגרײכונגען. העראאישע און

 אינדוםטריעלע גרויםע נײע, צאל א באזוכט האב; מיר
 אינדוםטריע. לײכטער דער פון און שװערער דע־ פון גיגאגטן,

 ארבעט. דער בא טויזנטער צענדליקער און טויזנטער געזען
 פאבריקן די ארום אינםטיטוציעם און אײנריכטונגען אלע געזען

 גא;־ רער אין לאנד אנדעד קיין אין װאם אזעלכע זאװאדן׳ און
זען. ניט מען קעץ װעלט צער

 פארװארלאזטע געװעזענע פון קאלאניע א באזוכט האבן מיר
 םאװעטךכיאבט די װעלכן מיט אויפן דעם געזען און קינדער

 איז װאם פראבלעמען שװערםטע די פון איינע געלײזט האט
 קאנטר־ און מלחמה פון בירושה געװארן איבערגעגעבן איר

רעװאלוציע.
 פארבראכט טורכ־ע, םאװעטישער א אין געװען ז״נע; מיר

 ארעס־ די מיט געשפרעכ; לאנגע געהאט זעקס, שעה א דארט
 םאװעטן־ װעלכן אויף װעג דעס געזען האבן טיר טאנטן.

 פאר־ און פארברעכער פון פראגע די לײזן צו זוכט פארבאנד
 פאר־ םאװעטן־מאכט די װעלכע דורך מעטאדן די ברערנם,
 פארברעכער לאנגיאריקע און פארעקשנטע נעכטיקע װאנדלט

בירגער. םאװעטישע נוצלעכע און נארמאלע געזונטע, אין
 לעדן־אנשטאלטן. אלערלײ כייט באקענט זיך האב; מיר

 אריעטער ניט־אידישע, און אידישע אינםטיטוציעס, קולטורעלע
 באזויט האבץ מיר ארקעסטערם. און טעאטעדס ארבעטעד קלובן,

 אינ־ װיסנשאפטלעכן און טעאטערם שולן, מוזײאומם, אידישע
 אונדזעדע אלע טיט אנטאפן געקענט ממש האב; מיר םטיטוט.

■מיליאנען. פון קולטור־אויפשטייג דעם חושים
 װאונ־ דעם געזען אוינן אייגענע אונדזערע מיט האב; טיר
 גראנדיעזםטע די אױפבױ, םון שװאונג אימפעטיק; דערלעכן,

 שװעריקײטן, קאלאסאלע געזען אויך האבן מיר דערגרייכונגען.
 צו עקזיסטיח, װעלכע בייגעקומען, ניט נאך מ׳האט װעלכע
 מיר ’ באזײטיקן. צו זײ דערקליבן ניט נאך זיך מ׳האט װעלכע

שטײענדיק םענטשן םך א ״אטשערעדן״, גרויםע געזען האבן

 :ייע מיט צוגלײך שפייז־פראדוקטן. באקומען צו רײ דער אי;
 שוין זײנען װאם װאוינונגען באקװעמםטע און מאדערנםטע
 סאװעטישן פון טײל א פאר נאר דערװײל געװארז אויפגעבויט

 טיר האב; שטעט, סאציאליםטישע נייע די אי; פ־אלטאריאט
 םאניטארישע נויטיקע די אן אײנגע, אלטע, רירות געזען אויך

 באסװעםלעכקייטן. עלעמענטארםטע די אן און א״נ־יכטונגען
 צימער. אײז אין פינף און פיר צו איבערגעפאקטע, װאוינונגען

 אפגעריבענע געקלײדעט, ארים טענטשן טאםן געזען האבן מיר
 איבערגעפאקטע׳ געזען האבן טיר שיך. אפגעטראנענע און בנדים

 צאל; גרויםע און באנע;, און טראםװייען װערן, דערשטיקט צום
 פאר באךםטאנציעם אויףי פעק זײערע מיט ליננדיק מענטשן
 די אויןז ארויפכאפן זיך געלעננהײט א אױף װארטנדיק שטונדן

 האיז שװעריסײטן און פעלערז סך א בא:ע;. א־בערגעפאקטע
 אונדז האין אנדערע װעגן אויגן. די אין געװארפן אונדז זיך

 םאװע־ דער דערצײלט. אלײן טוער און ארבעטער סאװעטישע
 פאראנט־ דער ניט־פארטײער, און פארטײער ארבעטעה טישער

 בא־ צו ניט זוכט פירער, און טועד םאװעטישעי װארטלעכער
 פעלער־ דאם דערגרײכטע. נישט נאך דאס קײנעם פון האלטן

 גאנץ דעם װעגן רעדן זיי פארקערט, שװערע. דאס האפטע,
גענוי. און אפן

 סאװעטן־פארבאגד פון צוריקגעקערט זיך האבן טיר װען
 םאציאל־ און בורזשואזער אמעריקאנישער דער אין מיר האבן

 באגעגנט אידישער, דער אין באזונדער פרעםע, פאשיםטישעד
 אשע־ די װאקכאנאליע. אנטי־םאזועטישע פארשטארקטע נײע א

 האב; קאראלנילס, און ביאליקם די םמאליארעם, און ראװיטשעס
 נײט ״טאג״ און ״פארװערטם״ ז״ער אין צעיאכפעדט װידער זיך

 װײכ; םאװעטךפארבאנד. קעגן פארלוימדונגען און העצעם
 פעריאדיש. אויס ברעכן העץ־קאמפאניעם אזעלכע אט אז טיר׳

 שארףי באזונדער װערן טלחטה־פראװאקאציעם װען טאל יעדעם
 די װען אדער אקטועל, באזונדער אנפאל אן פון געפאר די און

 באזונדער פאלן צײניזם אוז םאציאל־פאשיזם פון אקציעם
 םאװעטך פון פראלעטאריאט זיגרײבער דער װען אדער נידעריק;

 - דערגרײכונג גרויסע נײע א פארצייכענען צו האט פארבאנד
 ״םאציאליס־ און בורזשואזיע די זיך צעשפילן און זיך צעװיגן
גיפט־מישער. טישעי'

 נעזען האט דעלענאציע אונדזער װאס דעם פון ליכט אין
 אפשאצ; געהעריק װי עדשט טיר קענען פארבאנד םאװעטן אי;
 פון שנאה װיםטע און פארקויפטקײט און געזונקנקײט פולע די

 זייעױ און ביאליקס אשעראװיטשעס, די זין, הינטישע די אט
 ״װארהאפםיקע״ זייערע צו צו אקארשט זיך הערט גלײכ;.
 םאװעטךפארבאנד אין אז נאמנות, אויף ז״ גלויבט און כיעשות

 אלץ אז שטראל. ליכטיקער אײנציסער קײן בנטצא ניס אט
!ליגנער געװיםנלאזע פארדאמטע, גרויזאם. און פינצטעד איז

 ראטךלאנד אין פארברײנגען קען אײנער אמת, םיאיז
 פלא•; צו פלאץ פון ג״ן קען ער חדשים, אדער װאכ; עטלעכע

 דערשײנונגע;, געװיםע צו צוקוקן זיך שטאט, צו שטאט פון און
 מענטשן, םארטן געװיםע צו רעדן פעלערהאפטע, און שװערע

 און געהעדיק װי זײ צופארבן פאקט;, גערופענע אזוי אנזאמלען
 פער פיל אזוי און פיל אזוי (פאר אזעלכע בילדער םאל; נאכ־עם
 ײ- םאװעטךפארבאנד גאנצן דעם פארשטעל; זאלן װאם קאלום)

 יאטערלעכעד אײן װי דארט לעבן דאס גהינום, העלישער אײן
װײ־נעשרײ.

 שונאים קאנטר־רעװאלוציאנערע פארביםענע טוען דאס
 קלאם. ארבעטער אלװעלטלעכן פון און פאװעטךפארבאנד פון
 טײל א זײנען זיי בורזשואזיע. דער באװאוםטזיניק דינען זיי
 און ליגנס שענדלעכע זײערע דודך אינטערװענציע־פראנט. פון

 םאװעטך דעם אויןז אנפאל דעם צוגרייטן זײ העלפן העצעם
פארבאנד.

 שטיקל א םאװעטךפארבאנד אין אפזײן קען צװײטער א און
 פערל קלייבן ער קען טאג, פון שעה יעדע טאג, יעדן און צײט
 אוצר אן אנזאטלען קען ער זואונדער. ;אך װאונדער פערל, :אך
אויפטו־ װעגן דעתרײכונגען, גראנדיעזסטע װעגן פאקטן מיט
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די און קאנררענשאן קאמוניסטישע די װאל־קאמןש פונם אױפגאבןן י ג ל א מ.
 פאראיי־ די אין באװעגונג ארבעטער רעװאלוציאנערע די

 פאר־ זי — קרײנק פארשלעפטער א פון ליידט שטאטן נילטע
 פונם טײל א אלס װאל־קאםף פונם באדייטונג די ניט שטײט

קלאםנקאמו*. פראלעטארישן
 פונט כאראקטער דער געפינען. צו שװער ניט איז םיבה די

 די פון װאל־קאמפאניעם. די פארלאמענטאריזם, אטעריקאנישן
 אומװיםנ־ טיפםטער דער א־ז אױםגערעכנט פארטײען, בורזשואזע

 װאל־ די עיקר: דער עלעמענטן, אפגעשטאנענםטע די פון לײט
 פאר־ איר טיט פארטיי דער״םאציאליסטישער״ פון פראקטיק

 — קרעטיניזם, פארלאטעגטאריש; און פעטישיזם לאטענטארישן
 פון ארבעטער רעװאלוציאנערע די אפגעשטױםן האט אלץ דאס
 גערעכנט זיך האט יארן און יארן װאל־קאמןז. ענין גאנצן דעם
 דער־ האט לינקער א װען רעװאלוציאנערישקײט פון םימן א פאר

 ״װעט ער אז און עדד״ דער אין אלעמען זײ האט ״ער אז קלערט,
מאכערײקעם״. די מיט באדערן ניט זיך

 קאפיטאליםטישער דער אוי װאסער געװען איז דאם אז
 פון עלימינירט טײלװײז האט דאם זאגן. צו איבעריק איז טיל,
 דאפ פאלוטאר. פאליטישן װיכטיקן א ארענע פאליטישער דער
 קאפיטאלים־ די װירקונג. שעדלעבע אנדעד אן אויך נעהאט האט

 גע־ זײנעץ — בכלל עולם ברייטער דער און — פאדטײען טישע
 פאר־ צאל דער מיט פארטײ א פון גרוים די כזעםטן צו װאוינט

 באדײטונג פאליםישע די װאם דאם, שטימען. איר־אפגעגעבענע
 גרע־ ערך א; אין גיט געװען איז פארטיי קאטוניסטישער דער פון

 װאל;. ־י אין געקראגן האט זי װאם שטימען, צאל די װי םער,
 ניט, נעגנער, די פאר ניט איבערצײגנדיק גענוג נעװען ניט איז
 אט־ זײז גובר פרײנט. די פרן םך א פאר אפילו באדויערן, צום

 אויפ־ דרינגנ־יקע א געװארן איז שװאכקייט אינעװײניקםטע ,ד
קאמפארטײ. דעד פון גאנע

 נאמינאציע־קאנ־ קאמוניםטישע די איז סימנים אלע לויט
 טריט גרויםער א געװען טאי סטן29 און םטן28 דעם פון װענשאן

 גע־ איז עם שװאכקײט. אט־די זײן גובר פון װעג אפן פאדאויס
 די אונטערגעשטראכן ערשטנם, האט, װאס קאנװענשאן, א װען

אינפ מאסן ברײטערע װאם ארײנציען פון באדײטונג נרויםע

 אלע נאר פארטײ די נאר ניט מאביליזירט צװײטנם, װאל־קאנזוי,
 קאטונים־ אינם אנגעשלאםן זײנען װאם מאםךארגאניזאציעם,

 צװישן װאל־טעטיקייט ענערגישער אן פאר װאל־קאטף, טישן
פארטערם. ארימע די און פראלעטאריאט דעם

 פארטײ קאמוניםטישע די אז געוױזן, האט קאנװענשאן ־י
 אר־ אפגעשטאנענע צװישן אפילו ברײט. דער אין געװאקםן איז

 אנטשלאםן ניט נאך זיך האבן װאם אזוינע, צװישן אפילו בעטער,
 די װי אנערקענט פארטײ קאםוניסטישע די איז קאטף, צום

 אנערקענט איז זי : דאס װי מער ארבעטער־קלאס. פונם פארטיי
 קאנװענ־ דער או» קאמףי. רעװאלוציאגערן פונם פארטײ די װי

 פון פראלעטאריער פניניער, נײע מאםן געװען זײנען גופא שאן
 זעלטן אהער ביז זיך האבן װאס פאבריק;, און קוילךגרובן די

 ט״א כרויםער א באראטונג. קאמוניםטישער א אין :אטײליקט
 רוי־ פראלעטארישן פון באשטאנען איז האנװענשאז דער פון

 כא־ באזונדער; איר :עגעבן קאנװענשאן דער האט דאם שטאף.
ראקטער.
 אינם פראלעטארישע א נאר ניט געװען איז קאנװענשאן רי

 האנט־ארבעטער מערהייט גרויםע א זיך אין אנטהאלטן פון ןיז
 גרויםער א אין געװען איז זי נאר פארמערס, ארבעטנדיקע און

 ארבעטער־ פונם שיכטן נידערילערע די פון קאנװענשאן א מאם
 ארבעטער װײניק־קװאליפיצירטע שלעכט־באצאלטע, — קלאס

 קאנװענשאן די דאס. נאר ניט און שװער־אינה־םטריע. דער פון
אמעריקאנער. געבירטיקע פראצענט הויכן א אנטהאלט; האט

 שיכטן פונדאמענטאלע װעגן זיך האנדלט עם װאו דארט
 װיכ־ א ארבעטער שװארצע די פארנעטען ארבעטער־קלאס. פונם
 גע־ ניט װאלט פארטײ קאםוניםטישע די אפילו װען פלאץ. טיקן

 נעגער־אר־ די ארײנצוציען אנשטרײנגונג םפעציעלע לײן מאכט
 אף אז נאטירצעך, געװען אויך װאלט רייען, אירע אין בעטער

 גרויםע א פארטראטן זײן זאל קאנװענשאן רענק־ענד־פײל אזא
 נעגנער־ די האבן קאנװענשאן, שיקאגער דער אויף נעגעדס. צאל

 זיך האט זייט דער פון ראל. פירנדיקע א געשפילט דעלעגאטן
 קאנװענשאן. דער פון הויפט־טוער די זײנען זײ אז :־אכט;, געקענט

םון שאװיניזם װײםן אפן ענטפער בעםטער דער געװען איז דאס

 גאר אין געפינען ניט טען קען גל״כן זייער װאם אזעלכע, אונגען
 אויפגע־ שוין דעם װענן בלויז דערצײלן נאכדעם ײעלט׳ דער

 פולשי־ענדיק; פון בילי־ א באקומעז זיך ס׳װעט או; — טאנענעם
 גוטער א צװײפל א; איז װעלכער דער, אט אויך אבער עדן. גן

 פון בילד ריכטיק קײן געבן ניט װעט ראטן־לאנד, פון פריינט
. לעבן םאװעטישן דעם ט נ י י ד ה ט ע ו ם ט ע  ד

ד נ א ב ר א פ ־ ן ט ע װ א ע א ס ש י ר ע . ב ה ב ו ט
 און קײנעם, פון באהאלטן צו ניט זוכט סאװעטךפארבאנד

 שװע־ קאלאםאלע די ארבעטער, אױסלענדישע די פון ניט אודאי
 ארבעט; און קעמפן צו אוים קומט עם װעלכע אונטער ריקייטן

 אלע אויף םיר. אין פינוי־יאר דעם פון דורכפירוננ דער פאר
 אײנגעארדנט זיינען װאם צוזאמענקונפטן און פארזאמלונגען

 איז אונדז װאו איבעראל דעלעגאציע, אונדזער פאר נעװארן
 טוער, םאװעטישע אנפירנדילע מיט באגעגענען זיך אויםגעקומען

 צו צוקוקן זיך נאר ניט זאל טיר אז געםאנט, אונדז פון זײ האב;
 דערנרײכונגען די מיט צוזאמען אז נאר אלײן, שװעריקײטן די

 ארבע־ אמעריקאנישע די צו דערצײלן צו פארגעסן ניט מיר זאלן
 נאך עקזיסטירן װעלכע שװערילײטן און צרות די װעגן אויך טער

 ארבעטער דער װאו לאנד דעם אין מאם היפשער א אין דערװייל
רענירט. קלאס

 שװעריקײטן. די באהאלטן צו נויטיק ניט איז נעװים
 מיט צוזאמענהאנג געהעריקן אין אװעקשטעלן בלויז זײ מידארח

 װעלן דארה מען דערגרײכונגען. קאלאסאלע איצט כיז שוין די
 אלע די אט פאראורזאכן װאם םיבות די פארשטײן קענען און

ע י י ב מ׳דאר^ שװעריקײטן. פארבײגײענדילע צ״טװייליקע  ד
 ; ל V ט ש ק ע ו א*ו ט נ י י ה םאװעטישן פון ן ט י י ז

ן י ם א ע ן ד ק י ר ע ה ע , ג װ י ט ק ע פ ם ר ע  פ
 פון הארץ דאס װערט דעמאלט און פראלעטאריש, און ערלעך

 שטאלץ רעװאלוציאנערן םיט אנגעפילט ארבעטער ערלעכן יעדן
 מ׳איז אז םאװעטן־לאנד, צום ליבע פלאמיקער אזא מיט און

 דעם פארטײדיקן צו בלוט טראפן לעצטן דעם אװעלצוגעבן גרײט
 דאם גראנדיעז־דעדגרײכטע, דאם באשיצן צו םאװעטךפארבאנד,

 אימפעטיק װערס װאם לעבן םאציאליםטיש װאונדערלעך נײ
טאג. םון שעה יעדע געבויט

זע; צו מעגלעכקײט די געהאט האט דעלעגאציע אונדזער
 גענוג געזאמלט האבן מיר לעבן. םאװעטישן םון זייטן אלע

 אויף ענטפער פאזיטױון און קלארן א אונדז גיבן װעלכע םאקטן
 איז ארײנםאר באם געשטעלט זין־ האבן מיר װאם פראגן די

 אין נענוי דערצײלן דעם װעגן װעלן מיד םאװעטךפארבאנד.
ארטיקלען. קומענדיקע די
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 קאפיטא־ פון פארםיי דריטער דער מיט פארטײען הערשנדיקע די
 בעםטע דאם געװען איז דאם ״םאציאליפטישער״. דער — ליזם

 שאװיניזם, װײםן פון רעשטן די אויך אױםצואװארצלען מיטל
רייען. אונדזערע אי; אויך באדויערן, צום זיך, באגעגענע! װאם

 טאג־פראב־ פראקטישע צו קאנװענשאן דער םון צוגאננ דער
 פיצי קיין פראלעטאריש־רעוואלוציאנערער. א געװען איז געמען

 רעםפעקט פיצל קיין אינםטיטוציעם. בורזשואזע די פאר אכטונג
 פון שפור קיין פאליטיק. בורזשואזער פון קארפן־קעפ די פאר

 טויזנט איבער די סיםטעם. קאפיטאליסטישער דער פאר מורא
 גע־ שלעכט — צוזאטענגעקומע;, רא זיך זײנען װאם ארבעטער,
 אפטמאל אױםגעצערטע, אפטמאל גענערטע, שלעכט קליידעטע,

 פאטענ־ ריזיקע די פארקערפערט זיך אין האבן — אפגעריםענע,
 זיך דארף װאס פראלעטאריאט, אמעריקאנישן פונם מאכט ציעלע
 קאנ־ גאנצע די אױםברוך. רעװאלוציאנערן אין באװײזן ערשט

 די צו רוף א קאפיטאליזם, דעם ארויסרוױ א; געװען איז װענשאן
 זיך פאראײניקן צו מאםן הארעפאשנע די צו רוו* א ארבעטער,

ארדנונג. גאנצע די אומװארפן און
 אין םײ טא;, אין םײ םאניערן, אין םײ אויםזען, אין םײ

 קאםוניםטישער דער צוױשן אונטערשיד דער איז ^ריענטירונג,
 א:־ און ״םאציאליםטישער רער און זײט איין פון קאנװענשאן

 אונ־ דער — זײט צוױיטער דער פון קאנװעכשאנם דערע
 טיי־ — דא בורזשואזיע. און פראלעטאריאט צװישן טערשיד

 טעקםטיל־ארבע־ בוריקעם־או־בעטער, שטאל־ארבעטער, נערם,
 גלאטע — דארט ; קדאפער״־פארמערם ״שעיר ארימע טער,
 פראםעםיא־ באנקירן, אדװאקאטן, ארימערע און רײבערע הערן,
 הויך־ צאל נישטיקער א פון צוגאב א מיט — פאליטישנם נעלע

 פארטיי. ״םאציאליםטישעד״ רער בא אפים־ארבעטער באצאלטע
 פון אינטערנאציאנאל א; ראםן׳ און פארבן פון געמיש א — רא

 ארבעטער מעקסיקאנישע נעגער־ארבעטער, און ארבעטער װייםע
 ;איםיגדאגטן און הי־געבױרענע ארבעטער, יאפאנעזישע און

 איז װאם און דעקאראציע, א פאר נאר נעגער־דעלעגאטן — דארט
 אמע- פונם אונטערדריקט װערן װאם נאציאנאליטעטן, די שייך

 געטארט ניט דארט זיי װעגן מען האט אימפעריאליזם, ריקאנישז
 מאטער־ די אין געבוירן איבערצײגונג עכטע — דא דערמאנען.

 צעטרײם־ רער ־ורך גענערט גהינם, קאפיטאליסםישן פונם נישן
 אי; דירעקטירט און סיםטעם קאפיטאליסטישער דער פון לונג
 דארט ;פארטיי קאמוניםטישער דער דורך קלאסךריכטונג רער
 קאפיטאליםטישער דער אי; ריםן די פארדעקן צו פראבע א —

 קאפיטא־ דעם ראטעװען העלפן צו מאביליזאציע א געביירע,
 בא־ שסרעבונג אט־די װערט ״םאציאליםטן״ די בא כאטש ליזם,

 קריטי־ װאס פראזן, קלינגענדיקע פון שלײער א אונטער האלטן
 גלויב;, טיפער אויפריכטיקייט, — דא קאפיטאליזם. דעם קירן

 און קלאםנקאמף רעם פון אטת דעפ אק איבערצײגונג בלוטיקע
 פו־אזן — דארט ; קריזים פונם אויםװעג רעװאלוציאנערן םונם

 אף אויםגערעכנט זיינען װאם װערטעה איבערצײגונג, אנשטאט
 די פון כונות די באהאלטן דארפן װאם און אומאויםגעהלערטע רי

 איבערגעבג־ סעמפערישע פײערדיקע — דא טוער. בורזשואזע
 — דארט ;פירער אירע און ארגאניזאציע אייגע״ער דער צו ק״ט

 קאנדידאטן אײגענע די איז אומגלויבן טרוקנקײט, קאלטקײט,
 שפאלטונג א און גארנער) און ראזװעלט קוירטים, און (הואװער

 העם־ זײער און פראקציעם הילסװיט־טאמאם (די רײען די אין
קאנװענשאן). “״םאציאליסטישער דער אף צוזאמענשטוים לעכער

קאנװענ־ קאמוניםטישער דער פון געבאט דאם איז װאם
: געזאגט האט ?אנװענשאן די ? שאן

ם ז ע י ך א ע ל ג ע ן מ ע י צ ו צ נ י י ר ־ א י ו ר ג
ע ן ם ם א ר מ ע ט ע ב ר ן א ו ־ א ר א פ ע מ י ר  א

ם ר ע ם מ נ י * א ו מ א ק נ ם א ל ן ק ו ט א י מ ר ע  ד
ן ס ר א ט ש ד א י פ ט ד פ א ר ם ? נ ו ־ פ ע ב ר  א

ם א ל ק ־ ר ע ן ט ו ך א י ־ ז ל א ב ן ג א ל ש ר ע  ר
ע ק י ן ד ע ג נ ו ר ע ם ע ב ר א ד פ צ י מ ־ ד י פ א  ק

ע ש י ט ם י ל א , ט ר ע ש ר ע ב ה י ו י א ־ ד ו ט א  ק
ע ש י ט ם י י נ י ט ר א ן פ ו י א ־ ד א ז י נ א ג ר א

, ם ע י ס צ א ו י ן ר י ם ר א ד נ י א ו ־ ד ו מ א  ק
ע ע ש י ט ם י ; מ ר א פ ט א ל ן ע ו ו פ  i ï נ י פ ע נ ל
 ־ א ג ר א י ד ו צ ג נ א ג ו צ ן ק י ט כ י ר ם ע ד

ע ט ר י ז י ן נ ו ע א ט ר י ז י נ א ג ר א מ ו ־ א ע ב ר  א
^־ דער .ם ר ע מ ר א פ ן ו א ר ע ט טי  איז צוגאנג ריכ

ן — ר י ז י ל י ב א י מ ז ד ם א ם מ ו ר ע א ר ע י י  ז
ע כ ע ל ג ע ט ־ ג א ן ט ע ג נ ו ר ע ד א  ־ נ א פ ן י א פ

 ר ע י י ז ן י א ,ם י י ה ר ע ד ן י א ן ו א ; ק י ר
ע י צ א ז י נ א ג ר ף ן ו א א  ע ר ע ד נ א ע ל א א

ן ט י נ ע ם נ נ ו . פ ן ב ע ל
 אפםט־ אן דורך רעװאלוציאנערן קײן ניט װערן מאםן די

 קענעז מאםן די קאנװענשאן. די געזאגט האט אידייע, ראקטער
 םא- דעם םון בײשפיל גרויםן דעם דורך רעװאלוציאניזירט װערן

 פאד; סימפאטיעם זײערע װי לאנג אזוי אבער װעטן־פארבאנד.
 איבערגע־ ניט װערן דיקטאטור פראלעטארישער דער פון יאנד
 קאפ־טא־ דעם קעגן טריט קאגקרעטע פון שפראך דער אין זעצט
 טאם; די לופטן. דער אין היינגען זיי בלײבן לאנד, אי; דא ליזפ
 צי אוממעגלעכקייט פון לוין״ געשניטענעם לײדןיפון און לעבן
 פו; באם, ברוטאלן א ,פון פארםאן שלעכטן א פון רענט, צאלן

 אי; שפײז דעגראדירנדיקער און שלעכטער פון ארבעטלאזיהײט,
 צדהה באלײדיקנדיקער און אומגעניגנדיקער פון ברערליי;, דער
 באהאנד־ אוממענטשלעכער פון ״טשאריטים׳/ שטאטישע רי פון

 פאליצײאי־ פזן אפים״), (״עמפלוימענט ארבעט־בױרא אי; לונג
 די — פיקעט־ליין, רער אף גארילא־אנפאלן פון אטאקע, שער

 געקיםערט :יט קיינמאל זיך האבן װאם די אפילו ארבעטער,
 פיינ־ א געהאט אים צו האבן װאם רי אפילו און קאמוניזם, װעגן

 זיך שטעלן צו פארלאנג אינםטיקטיװן אן האבן שטעלונג, טלעכע
 פאי־ א פאר קעמפן צו באדריקער, אוממיטלבארע זײערע קעגן

 איז קאמוניםטן די פון אויפגאבע די לאגע. זייער פון בעסערונג
 ממשות־ אין אויםגיםן זי אומצופרידנקײט, אט־די --ארגאניזירן

 אי; פראטעםט־אקטן אט־די פאראײניק; אקם;, פראטעםט דיקע
 אופ; אזא אױ פארשטארסן אקציע, פראלעטארישער גרויסער אײן

 רעט פארשטארקן ארבעטער־קלאם, פונם יןראפט אלגעמײנע די
 פאר־ קרעפטן, אײגענע זײנע אין ארבעטער־קלאם פונם גלויבן

 אלט פארטיי קאמוניםטישע די פראצעם אט־דעם אין נרעםערן
 יןאפיטא־ די פון זיך דערשלאגן קאםפ;, אלע די פון פירערין די

 אײ מעגלעך זײנען זײ װיפל אף פארבעםערןנגען באלדיקע ליםטן
 דעד דערלאנגען םיםטעם, קאפ־טאליסטישעד דער פון ראמען רי

 דעם פארשנעלערן און אנדערן נאכן קלאפ איין םיםטעם ראזיקער
קאפיטאליזם. פונם אוםװארױ

אויפגאבע? דער אט מיט װאל־קאמף דער זיך בינדט אזוי װי
קאנװע־ די געזאגט האט װאל־קאמוי, קאמוניםטישער דער

 •<־.; שטײט און אפגעטײלט יאיז װאם אזוינם, עפעס ניט איז שאן,
 איז עם ארבעטער־קלאם. פונם קאטפן אנדערע אלע פון זײט א

 אזױ צװעק פארמעלער דער װאל־קאמף, פונם צװעק דער אז אמת,
 קאמוניםטישע רי פאר אפשטימונג גרעסערע װאם א איז זאגן, צו

 מעד ניט איז צװעק פארמעלער אט־דער אויך אבער קאנדידאטן.
 מאביליזיד; צו מיטל א — ?לאסנקאמף אין ל ט י מ א װי
 •<}רגא־ די פארשטארקן צו קאטפן, װײטערדיקע פאר מאםן די

 אננ־ זײן פארגרעםערן צו ארבעטער־קלאם, פונם קראפט ניזירטע
 דעפ פארשנעלערן אמאל װידער דערמיט און ריפס־םייאיקייט

 קאמו־ די — צװעק דער נאר ניט קאפיטאליזם. פונם אומװארף
 פונם קײט דער אין רינג אײן איז — אפשטימונג ;יסטישע

 קאטוניב־ די אזוי װי מעטאדען, און װעגן די אויך ;קלאםנקאמח
 אפשטימומ, קאמוניםטישער א פאר אגיטירט פארטיי טישע
קײט. זעלביקער דער אין רינגען ריי א זײנען

 פלאטפארטע קאמוניםטישע די װאם פאדערונגען, 6 די
 — ארבעטער יעדן באקאנט זיין דארפן װאם און ארוים, שטעלט

 ארבעטלאזיקייט־ פאר לויךשניט, קעגן קאטף פון פאדערונגען די
 אויםנאמםלאזער פאר פארזיבערונג, םאציאלער און פארזיכערונג

 פאליטי־ פולער פאר פארמערם, ארימע די םאר הילו* באלדיקער
און נעגערס די פון גלײכקײט םאציאלער און עקאנאמישער שער,
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 קאפיטאלים־ קעגן פאס, שװארצן דעם פאר זעלבםטבאשטימונג
 דעם און פאל? כינעזיש; קעגן מלחמה דער קעגן טעראו/ טישן

 םאװעטך פון פארטײדיקוע דער פאר און םאװעטךפארבאנד
 דעם פון ארוים שטאמען װאס פאדערועען זיינען — פארבאנד

 כעפאנ־ זיינען װאם מענטשן, מאםן. די פון לעבץ טאג־טעגלעבז
 רעכענען׳ קענען אידעאלאגיע, בורזשואזער פון נעצן די אין גען
 םא־ דעם פארטײדיקן ־און קריג קעגן קאםוי פון פאדערונג די אז

 היינ־ פון לעבן רעאלן פון דירעקט ניט שטאטע; װעטךפארבאנד
 די אז באװיזן, נאר װאלט אויםזעצונג אזא אבער טאג. טיקן

 װאכזאמקײט די פארשלעפעוץ צו געלונגען איז סאפיטאליםטן
 פאציפיסטישע אירע דורך עלעמענטן פראלעטארישע פון אפילו

 געשטאלט בלוטיקע די פארדעקן ניט קענען װעלכע זשעםטן,
 פאנאנ־ קאפיטאליםטישן פון פעריאד אינם איטפעריאליזם פונם

 אימפעריאליםטישע די פון טייל א װען צײט א אין דערפאל.
 פאצק כינעזישן אפן אטאקע אן געמאכט האט (יאפאן) דויבער

 א אין םאװעטךפארבאנד, דעם באפאלן צו טריט גענומען און
 םיסטע־ זיך גרײט אימפעריאליזם אמעריקאנישער דער װען צײט

 פראפאגאנדע מיליטערישע די װען צײט א אין קריג, צום טאטיש
 און מאםן ברײטע די צװישן געפירט אומאויפהערלעך װערט

 צוצוגרייטן געשאפן װערן »־ארגאניזאציעם1היל מיליטערישע
 ע P י ט ו ל ב א פז־אגע קריגם די װערט — קריג, צום ױגנט ,ד

ע ג א ר ן פ ו ט ם נ י י  ה״נט מאםן. ברײטע די פאר ה
 א אין באטײליקן זיך גײן צו רופן אונדז מען קאן מארגן אדער

 היינט װאל־םטריט. פון פראפיטן די ראטעװען צו װעלט־שחיטה
 ארי־ און ארבעטער מיליאנען ארײנשטירצן מען קען מארגן ארער

 מארגן אדער הײנט בלוט. פון אפגרונט אן איז פארמערם מע
 אל־ פונם דערגר״כונג גרעסטע די צעשטערן פרואװן מען קען

 און באגייםטערער װעגװײזעה דעם פראלעטאריאט, װעלטלעכן
 גאנ־ דער אירער מאסן הארעפאשנע קעמפנדיקע די פון העלפער

 אבם־ איז דאם אז זאגן, עמיצער קען ר. ס. ם. פ. דעם װעלט, צער
 אז באהויפטן ;yp בורזשואזיע דער פון אגענט אן נאר ? טראקט

 פאר און קריג אימפעריאליםטישן קעגן קאמף פון פאדערונג די
 ניט זיך װארצלט סאװעטן־פארבאנד פונם פארטיידיהונג דער

פארמערם. ארימע און ארבעטער די פון נזארך און בלוט אינם
 קאמי־ די אנגעמערהט אים האט עם װי װאל־האמף, דעד
 :אר ניט װערן געפירט עם, הײםט דארוי, קאנװענשאן, :יםטישע

 אויך אגיטאציע. דורך נאר ניט און מאםךפארזאמלונגען אין
 זיך, פארשטײט מען, טאר מאםן, די צוציען פון מעטאדן אט־די

 מער דערצו און שטימען׳ מער םך א אפער פארנאבלעםיקן ניט
 קאמןז דעם םטימולירן דורך קריגן מען קען שטימעז׳ װערטםולע

 פאדערונגען קאנקדעטע דערמאנטע די ארום מאסן ברײטע די פון
 אלגעטיינעם אינם אײננעשלאםן זײנען װאם אנדערע, םך א און

פונקטן. 6 די פון באגריו»
 אינטערנאציאנאלן פונם ראליע די זיין דערביי דארו! װאם

? ארבעטער־ארדן
פון באדן אפן שטײט װאם ארגאניזאציע, אן איז ארדן דער

 פאראינטערעסירט אקטױו ער איז אזעלכער, אלם קלאםנקאטוי.
 אף געװארן ארויםגעשטעלט זײנען װאם פאדערונגען, אלע אין

 וױכטיקײט די אנערהענענדיה קאנװענשאן. קאמוניםטישער דער
 קאםױ דער פון ראליע די און פראגראם קאםוניסטישער דער פון

 פאראינטערע־ ער איז קלאסנקאמו», פארן פארטײ ניםטישער
 קאמוניםטישע צאל די מעגלעך װייט װי פארגרעםערן איץ םירט

 פא־ צו מאביליזירן איצט שױן דעריבער זיך דארףז ער שטימען.
װאל־קאם^. פארן אקציע ברײטע א נאנדערװיסלען

 קאמוניםטישע־ דער פון פלאטפארמע די פאפולאריזירן
 אײנציסע די איז פארטײ האמוניםטישע די אז אנװייזן פארטײ,
 ארבעטלאזי־ קעגן קאמו* מיטן םײ ערנםט מײנט װאם פארטיי,

 םײ ארבעטלאזיהײט־פארזיכערוננ, פאר קאמח טיטן םײ קייט,
 אנדערע אלע פאר ?אמו» מיטן םײ לויךשניטן, קעגן אמףP מיטן

 קאפיטאליזם, פון אפשװאכונג דער צו פירן װאם פאדערונגען,
 בורזשו־ דרײ די פון טאסטיק דער פון שעדלעכקייט די באװײזן

 ?אט־ דער פון טאקטיק דער פון ריכטיסייט די און פארטײען אזע
 דער װאל־קאמף. דעם פון זייט אײן נאר איז דאם — פארטיי

 און ברענטשעם װאם דעם, אין ניט באשטײן דארוי ארבעט עי?ר
 צו קומעץ װעלן מענטשן ביז װארטן װעלן ארדן פונם מיטגלידער

 אגיטאציע־ גוטע זײערע אויםהערן יאון פארזאמלונגע; זײעדע
 ע ר ע ט י י ר ב י ד ו צ ן י י ג ן י א נאר רעדעם,

 אזוינע, צו גיין אין ניט־אידישע, םיי אידישע, םײ , ן ם א מ
 האנן װאם פארזאמלונגען, אונדזערע אףז ניט נאך קומען װאם
 װאם אזוינע, צו אפילו גײן װארט, אונדזער געהערט ניט נאך

 גיין — ;סאמפן אונדזערע צו פארראכט מיט זיך פארהאלטן
 מאכן צו נאר ניט אויפקלערונג, פון װארט מיט נאר ניט זײ צו
׳י י ז ן ז י י ו ו ו צ נאר לאנע, זײער פארשטיין זײ

 אונטער־ װאל־קאמף קאמוניסטישער דער .טאן ו צ ם א ו ו
 דוזרחימ, גראד װאל־קאמפן אנדערע אלע פון דאך זיך שײדט

ן דארף ער װאם ר י ז י ו ו י ט ס י א . ד ן ם א מ
 און פאליטישע קיין ניט זײנען ארדן פונם בדענטשעס די

 ניט בלײבן ז״ אבער ארגאניזאציעם. עקאנאמישע קיין ניט
 עקאנאמישע די צו ניט און פאליטישע די צו ניט גלייכגילטיק

 צזװדליס פאר די פון אנטײל דער ארבעטער־סלאם. פונם קאמפן
 פראהטי־ פון ליניע דער יאין אנטײל אן ארדן־מיטגלידער, טויזנט

T ד־ ארגאניזידן העלפן און אהציע צו װעקן פון ארבעט. שער r 
 דאס װאל־קאמף. לאמוניםטישן דעם העלפן באדייטנדיס מוז ציע,
 װאל־ דעם דורך ארדן. פונם ארגאניזאציע דער העלפן אויך מוז

 פאר־ ?אמוניםטישע די נאר ניט װערן פארגרעםערט דארף קאמף
 מאםן־פארטײ, א אין פארװאנדלען ענדלעך זיך דארןז װעלכע טײ,
 זײז פארנעמט װאם ארגאניזאציע, אן אלם ארדן דער אויך נאר

 פונק־ װיכטיקע באזונדערע זײן אוים פילט און פלאץ באזונדערן
קאפיטאליזם. קעגן קלאםן־פראנט אפן ציע

 נאנצעי דער און באזונדער ארבעטער־ארגאניזאציעם אלע
 דערפאלנ־ א פון געװינען נאר קענען צוזאטען ארבעטער־קלאם

װאל־קאמו». האמוניםטישן רײכן

 םאװעטישער פון אויסשטעלונג אן אויף
יארק נױ אין דערציאונג קינדער

ט געזעלשאפטלעכקײט אמעריקאנער די װאים אינטערעס, דער  װייז
 היגע די שטארק. זייער צװייפל, אן איז, םאוועטן־פארבאנד, צו ארוים
ם, סך א געבן םוז פרעסע ״  די װעגן ארטיקלען און אינפארמאציע נ

ען דערגרײכונגען, פטו ײ װייל פארבאנד, פון פלענער און אוי ען ז  זיינ
קע די צי  קראנקע׳ די אין מאסן פארשםאנטע די פון האפנונגען א״ג

ן ביזן ״ לענדער. קאפיטאליםםישע דורכגעפוילטע, ב
ם די װיפל און ט זאלן פארבאנד פון שונאי  אריינלײגן פרואװן ני

װיליקער פון טײטש זײער  אמת דער אבער םטארטשעט פעלשונג, בײז
קן דאך ארוים. בולט ײני ך א אף פיינט פארביסנםטע די אפילו אבער זי

אונג די אז _ פונקט אײן גן פון דערצי  האט בעםטע, די איז דור ױנ
ך צו גלייכן קיין כיט ײן און זי ט קען שונא ק  טאן צו ביל א װאגן ני
 לערז־ םאװעטישער דער פון דערגרײנונגען װאונדערבארע די א־

סיפטעם.
 קינדער־שולן די פון גרום צאפלדיקן א אילופטראציע, לעפעדיקל א

 פון אויםשטעלונג דער אף באקומען געקענט מען האט פארפאנד אין
 חודש אין פארגעקומען איז װאם קינדער־דערציאונג, םאװעטישע־

ו אינםטיטוט, רוםישן אמעריקאנער אין ,ידבי י יארק. נ
פאר־ אין צו־מאגער, צו־קלײן, געװען איז אויםשטעלונג די אמת,
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ך ל״ ט ג קן דעם מי בוי, ריזי פ  בא־ זאל װאס גענוג, געװען איז דאך אוי
לערגען. קענען זאלן מיר װעלכן פון און ג״סטערן

 ״מארגן די װי פרעםע, אייגענע אונדזער װאם כלויז, פארדריםט עם
 טויזנטער און אויסשטעלונג, די פארשװיגן אינגאנצן האט פרייהייט״,

ט האבן ארבעטער באזוכן. צו זי געלעגענהײט קײן געהאט ני
ן פארנומען האט אויםשטעלונג די ״  צימער, גראמען לאנגן, א

ט באקלעפט און באהאנגען געװען איז װעלכער שן, מי  בילדער, אפי
ען פאליצעס אף העפטן. אלבאמען, דיאגראמען, װאגט־צייטוגג, ײנ  ז

לערנ־ביכער. און ביכלעד לייען איינגשאפט אין ;עלעגן
גיין לאמיר נאר ט צו  h פון — אנהייבן און זאך דער צו םדר א מי

 אין און רוםיש אין עטלעכע פאראן אינגאנצן (פאסטערס). אפי׳טז
ש ײ .’אוקראיני ען ז ײנ ר ז ע ״ ן רייך ז ק פארבן, אי ציענדי  קינ־ פארן צו

 לעבעדיקע. _ בילדער די אדן װירקזאמע _ לאזונגען די דער־אויג,
ט למשל, אפישע, אײן ײז  ראםן פארשידענע פון קינדער פון פנימער װ
 פליט װאם יאטל, זשװאװע רויט א — צענטער אין און פעלקער און
דערציען ״םיר :איז לאזונג די עראפלאן. אן פון פליגלען די אף

אקטיאבר״. אלװעלטלעכן פארן קעמפער
 דער פון שטעמפל דעם טראגט אויםשטעלונג דער אף זאך יעדע

אוגג: םאװעטישער דער פון ציל־באװאוסטזיניכןייט  דערציען צו דערצי
בוי, םאציאליםטישן פארן גיצלעכע, א פ  װי ניט, לערנט מע ױגנט. אוי

ט לערנען דאם גאר לערנען, צוליבן שולן, אמעריקאנער די אין  מיינ
ײן טאן,  און שאפן פון לעבן אקטועלן פארן צוגעגרײט און אקטױו ז

בייעז■
ט : אפיש צװײטער א אילוםטרירט בי־ פון מיר לערנען בלויז ״ני

 עלעקט־ די דיסציפליגירט, מאשין די גאר שול־באנ?, דער אף» און בער
װיזן װערן קאלײז פראנטפולע אין און לערנט״. ריע ע  בא אינגלעך :ג

װ. א. א. פעלדער, די אף טראקטארן, בא װארשטאטן,
ר :אפיש אן נאך ט װעלן ״מי דער פון אפשטיין דאם דערלאזן ני

"1 שול־קינדער אלע פאר קליידער שיך, שפײז, הייםע שול.
 אקטיאבערלעך די װעגן אפישן פיאנע־יע. יאר 10 װעגן אפיש אן

 די .15 ביז 10 פון קינדער פאר איז _ פיאנערן־ארגאניזאציע (די
ען אקטיאבערלעך .)10 ביז 7 פון זיינ

אנער: דארפישן פארן אפישל אן איז אט אין האב ״פיאנער, פי
ען ײן זאלן קינדער די אז זיך, באםי אקטיאבריםטלעך. די זינ  פאר־ ז

ט זארגט  אויפ־ אזוי װי אילוםטרירט, מילך." געזונטער און ר״נער מי
ף צופאםן • מילך־קאנעז און קי אוי

ען מיר ״  יוא■ מאגערע א זייער װאנט־צײטונגען. די צו איבער ג
 םאמע די פון װאנט־צייטונג א ךערקװיקעניש. א _ דאך לעקציע.

נאר ״אקטיאבערל״. : נאמען קינדער. יעריקע 7־״88 פון א:פא:גער
ער: מעלדעט האנטשריפט קינדערשער צעפיקטער א פון וואס  איינ

ך װעלן אקטיאבערלעך ״מיר ט און לערנען פםח־טעג די אין זי  ארומ־ ני
לויפן״■

װעלדל אין איך האב אפריל םטן29 ״דעם :צװײטער א דערצ״לט
ך האט װאם בלימל, א געפונען ט נאך זי  עס איך האב געעפנט. געהאט ני

טן אויסגעריסן  ערד־ אן אין פארזעצט אהיים. געבראבט װארצל, מי
 פרילינג־בלימל״. שײן װיים, א ארוים איז מארגן אוין» און טעפל

ט אילוסטרירט איז מעשה די אט ײבנונגען מי  אין בלימעלעך פון צ
שר״בט שריפט: גרויםער אין מעלדונג א נאך קאלירן. פארשידענע ״

ב װאנט־צ״טונג, אונדזער פאר חשק״. האט איר אוי
פון װעג ״דער :הייםט װאם אלבום, פ־אכטפולער א היינגט אט

 שילער. עלטערן אן פון ארבעט די איז דאם םאציאליזם״. צום דארףי
כנונג א איז בלעטל יעדן אויף ט־ציי  דערקלערונג, שריפטלעכע א און טינ

ט איז, עס האנטשריפט. פערלדיקער א אין  א פון ארבעט די אוים, װייז
אל״ן איינזאמער, דער פויער דער שילער. דארפישער קער־  — א״נינ

היינט. — קאלכאז אין טראקטארם, מיט פרײלעכע פויערים און אמאר
טן פארז״ באם פויער 'דער אמאל, — פעלד דאס בענטשן צו פאפ מי

טן פויער דער און איצט. _ פארז״ באם אגראנאם מי
ען אינטערעםאנטםטע די העפטן. קאלעקציע קלײנע א  אר־ די זיינ

טע דיאגראמען, קאלירטל געאגראפיע. אין בעט־העפטן םגעצ״כנ  אוי
כן, בערג, װעגןיבאפעלקרונג, טאבעלן ״ אונג שטעט, ט  פאר־ צום באצי

װעלט. דער אין לענדער אלע פון בא:ד
ט אטעמט ארבעט־העפט יעדעס װי פילט, איר אינטע־ מיט לעבן, מי

 זוברעװען. אמאליקע דאם לערנען. פון מעכאנישקײט די ניטא רעם.
קײט די איר פילט דאך און  קינדער די לערנען. סאװעטישן פון װאגי

ען נ ״ ט ז םן און אינפארמירט גו סך. א װ״
 יאםלעם גערטנער, קינדער פון בילדער פאטאגראפישע װייטער.

ף פאבריקן, :א ך לערנעז קינדער פארמם. קאלעקטיװע אוי  זי
ײן אליין שלאף־זעקעלעך אין קינדער װעגעלעך; שפיל אין ג

 זא־ מעטאלורגישן א לעבן קינדערגארטן א איז אט נאכמיטאג־רו. פאר
 טשעכא־סלאװאקישער א אין שול א איז אט לענינגראד. אין װאד

שע די איז אט קאלאניע.  לאנן בילד פון און מאםקװע אין שול אײנגלי
 קינדער קאאפעראטיװער אונדזער פון שילער אמאליקע עטלעכע אראפ

אי ארדן. באם שול ען אינטערעםאנט ג  מזרח־ די פון בילדער די זיינ
רגיזן, —פארבאגד אין און פעלקער א. א. יאקוטן קי

 בלויז קינדער־ארבעטן. אין אויםשטעלונג די איז מאגער זייער
ע עטלעכע ״נ כנונגען פ  האנט־ארבעטן, אינגאגצן פעלן עם פאראן. ציי

שולן. פאליטעכנישע די פון טוםטערן
ף נאך פאראן  תאוקם װעגן איגמערעסאנטעדיאגראמען װענט די אוי

 ;לייען־ביכלעך און קינדער דערשינענע צאל װעגן שולן. די פון
סגעצייכנטע די דערמאנען מוז מען קינדער־ביבליאטעקן. װעגן  אוי

ט װאם פלאן, יאריקז 5 פון לאנד־קארטע ײז אדוקציע א פאר װאס װ  פי
ך געפינט סע די לאנד. פון שטאט יעדער אין טײל, יעדן אין זי  גרוי

 אי־ מיט _ צוזאמעגגעשטעלט א״נפאך אזוי אבער איז לאנד־קארטע
ד קלײן א אפילו אז _ איגדוםטריע יעדער פון לוםטריר־בילדלעך  קינ

ך קען פאנאנדערקלייבן. זי
ף לערנביכלעך און לײענביכלעך :ליגן פאליצעם די אוין= אוי
 אנציענ־ אילוםטרירט, געשמאק ארויםגעגעבן, שיין שפראכן. אלערל״

אויג. פאיז דיק
ה ביכל א איז_ אט ף ״מאשינען װעגן טאטעריש אוי  גוםי־רעדער״ אוי

 קא־ פארשידענע אין אילוםטרירט לאםט־מאשינען) און (אטאמאבילן
ף מיטלאזיע, אין קינד•^• װעגן ביכל א לירן. ש אן אוי  לשון אזיאטי

ט װערט (עס  װעגן ביכל א איז) דאם שפראך א פאר װאם אנגעגעבן ני
ת ױ - ח ף - ש; אוי שי שואװא ף ״דזשאגגל״ סינקלער׳ס אפטאן ט  טא־ אוי

ש; ש, אויןג לאגדאן דזשעק טערי  עדי־ פון יארן קינדער ״די פוילי
ש אויןז םאן״ ש. און אוקראיני פיני

ן א אידיש. אויףו פיאנערן־ליטעראטור פאראן ״  װעגן ביכל ש
ך ענדיקט פאעמע די אילוםטרירט. לעבעדיק ברױונטרעגער, ט זי  מי

ף: פאלגנדיקן םרו גאנצער, דער פון בריװנטרעגער זאלן ״לעבן אוי
״ 1 װעלט גארער

/ קופט רבין ״א ביכל דאם ׳ י ו ז  װי בילדער אין (מער דערצײלט א
טן קינדער די שלאגן פלעגט רבי דער װי פערז) אין  זיי־ קאנטשיק. מי
— :רבין דעם אפכעשמיםן און פיאנערן די געקומעז נען

_ נוי נאז ״כוילעם
אזוי. קומט רבין א

נידער, נידער, נידער,
טן טן רבין, מי םידור״. מי

 ביבל א״ב אן לערנביכלעך. פון קאלעקציע די איז אינטערעםאנט
ף  ליטעראטור־כרעס־ א פארבאנד; אין שולן דײטשע די פאר דייטש אוי

ף טאמאטיע ש אוי ט שע די אין קלאםן, עלטערע די פאר ד״  שולן. ד״ט
ך ף כעמיע אוי ף מאטעמאטיק ;דייטש אוי ש; אוי ני  מאטעמאטיק, פי

ף אםטראנאמיע פיזיקע, שע פארשידענע אוי שע לשונות. אזיאטי  איינגלי
ס א שילער. םאװעטישע פאר לייען־ביבלעך און לערן ױ*: הענרי׳ ש  מע

וו. א. א. טאמפסאן, סעטאן לאנדאגס, דזשעק
ײגן אלע װעגן לערנביבלעך װ םן, פון צ ף װי  װאם שפראכן אלע אוי

פארבאגד. אין גערעדט װערן
קינדער־זשורנאלן, םאװעטישע די טאז צו בלעטער א בדאי איז עם

 װאכיקער צװיי א פארא[ איז אזוי שפראכן. פארשידענע אין אויך
שער אנג קינדער־זשורנאל א״נגלי  אנ־ נעמען עם װעלכן אין גארד״, ״י

מאן הערי װי פיאנערן, אמעריקאנער אמאליקע טייל  איצטיקע און אײז
 נעגער־ דער װי אונדז, צו זיך דערנענטערן װאם שרײבער, באװאוםטע

ױהז. לענגםטאן פאעט
בן פיאנערן־זשורגאלן די  אי־ װיםנשאפטלעגע צו פלאץ סך א אפ גי

ט בעלעטריםטישע די נאר טיקלען, ״ ך װערט ז ט אוי  פארנאבלעםיקט. ני
ט א האט זשורנאל יעדער נמעט ײ  װיד־ מען און קינדער־דיכטער פאר ז
ך פעלן עם קינדקארן. די צו פלא־ן םך א מעט ט אוי  דעם פון פילדער ני
ף א־בעטער די פון לעבן ־ פון בילדער װעלט. גאנצער דער אוי אן  ױני

 סאװע־ די האלטן װאס װ. א. א. עװיקשנס דעמאנםטראציעם, םקװער
 אנדערע אין ארבעטער־באװעגונג דער װעגן אינפארמירט קינדער טישע

לענדער.
ט מען װערט אלגעמײן אין ד ני אטור־ די באטראכטן צו מי  מיני

ט אן אייך זאפט ביכל יעדעם בילד, יעדעס אויםשטעלונג.  שטאר־ א מי
בן פעסטן און ליבע קער  כחות פראדוקטױוע שעפערישע די אין גלוי
ע מיט װעקט װאס פארבאנד, סאװעטן פון נ ״  פון ארבעטער די טאטן ז
ל דעם נאבצופאלגן לעגדער קאפיטאליםטישע די שפי  רוםישע די פון ב״

רן און ארבעטער אקטיאבער. םאװעטיש! א אומעטום איינפי
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i ilia הו̂רזער iר̂ ױידיי s דך םןם װ©ם ז. ר.
 נאר האבן בעדאכט און זאאצמאן אײטנער, שיפא, חבריס די

 פאראייניקונג יפאר קאמפאניע דער פאר טורס פארענדיקט װאם
 ארגאניזאציעם. היאףי זעאבםט ארבעטער פארשידענע די -צװישן
 בויאונג דער אין פראגרעם דעחפרײענדיקן װ״זן באריכטן זייערע

ן פון ײ ר א ע ס י ו ר ר נ ע ט ק י נ י י א ר א  ט־ ם ב א ע ז פ
^ י  אן אויך װייזן באריכטן זייערע ע. י צ א ז י נ א ; ר $ ה

 קאנען פראבאעמען די ארדן. אינם פראבאעמען נעװיםע אויף
 םעיז־ אאע פון אקציע פאראייניקטער א דורך נאר װערן געאייזט

 דיםקוטירט דארפן פראבאעמען די באװעגונג. אונדזער פון ציעם
 עסזעסוטיװעם ברענטש די אין ?אסיטעטן, שטאט די אין װערן

 םא־ פראבאעם יעדע ברענטשעם. די אין מיטגאידער די פון און
האנדאונג. און אױפמערקזאמקייט באאדיקע דערט

 אינעװייניקסטע דאם : ברענטשעם די פון לעבן דאס .1
 זײעד איז םעקציעם שפראכיקע אאע פון ברענטשעם די פון ילעבן

 מיטגאידער די אויפקאערן מיר מוזן עם שטארקן צו כדי שװאך.
 ף א י ה ־ ט ם ב א ע ז א נאר ניט זיינען מיר אז פאקט דעם איבער

 ר ע ט ע ב ר א אן אויך נאר ע, י צ א ז י נ א ג ר א
.ע י צ א ז י נ א ג ר א

קאטפ; און נויטן טעגאעכע זײערע פון באזים אויפן באױז
 פראאעטארי־ פון װיכטיקײט די אויסגעפינען ארבעטער די וועאן
 מיט צוזאמען קעטפן װעצן מיר װען נאר און זעאבםטהיאוי. שער

 מיר װעאען קאמפן און נויטן טעגאעכע זײערע אין ארבעטער ד־
 די דארפן דעריבער ארגאניזאציע. אונדזער פאר געוױנען זיי

 נאציאנאאיטעט, אונדזער פון ארבעטער די פון קאמפן און נויטן
 שטאנדפונקט םונם און װערן דיםקוטירט װ. א. א. שטאט, שטאט,

 עס װי שטאנדפונקט, פונם ניט און ארדן, פונם פונקציעם די פון
ארגאניזאציעם. אנדערע פון פונקציעם די פון פאא׳ דער אפט איז

 ?ומען װעאן װאם אקטױױטעטן די און דיםקוםיעם, די אט
 ארבעטער די געװינען װעאן דיםקוםיעם די פון רעזואטאט אאס
 מיטגאי־ זײנע און ארדן אונדזער האאטן און ארדן אונדזער פאר

פראאעטאריאט. פונם ארטײ קעטפערישער דיר אין ער
 צ־ כדי :ארדן פונם םעקציע רײדנדע אײנגליש .2

 דארף קאאס׳ ארבעטער אמעריקאנישן צום דינםט זײן פארבעםערן
 אר־ אמעריקאנישן פונם אפשפיגאונג אן מער װערן ארדן אונדזער

 רערנ־ איינגאיש אמעריקאנער, די אז מיינט דאס קלאם. בעטער
םעקציע. מעכטיקע א אאם װערן געבויט דארף םעקציע דיקע

 פאאגנדע די צו אױפמערקזאטקײט באאדיקע פאדערט דאם
:אויפגאבן דריי

םעקציע. איינגאישע די בויען א)
םעקציע. ױגנט אונדזער בויען ב)
מאםן. נעגער די צװישן קאמפאניע איגטענםױוע ג)
דורכשניט־ דעם רעדוצירן װעט םעקציע ױגנט מעכטיהע א

 דע־ װעט און ארדן אונדזער אין מיטנאידער די פון עאטער אעבן
אאגע. פינאנציעאע ז״ן פארבעסערן ריבער

םעקציע׳ ױגנט שטארקע א בויען צו גרינגער סך א איז עם
 אונרזערע פון אנהייבן קענען מיר װײל סעקצ־עם, אנדערע װי

קינדער. אײגענע
 די אז פאדערט םעקציע ױגנט א פון פירונג און בויאונג די

 מוז נאר קאמיטע, א צו װערן באשריינקט ניט זאל ארבעט ױגנט
 דערװאק־ יעדן פון אויפגארע שטענדיקע און רעגולערע די זײן

קאמיטעס. ׳פירנדיקע און םעקציע ברענטש, סענעם
 אז איז כיאםן נעגער די צװישן קאמפאניע אינטענסיװע אן

 דער אין און ארדן אונדזער בויען העלפן װעט װאם אויפגאבע
 קװאליטעט. פראלעטארישע ז״ן פארבעסערן צײט אײגענער
די צוזאמענשמעלצן װעט ער װען נאר װאקםן קאן ארדן אונדזער

 װע; גופא. רייען זײנע אין קלאם אררעטער פונם סעקציעם פילע
 אידע־ דער צו בײטראגן אויך ער װעט טאן דאס װעט או־ח דער

 ױניפי־ די אט קלאם. ארבעטער פוגם ױניפיקאציע אלאגישער
 או.־ שװארצע די צװישן שװעה און װיכטיק זײער איז קאציע
 אײנגע־ און געבוירענע פרעמד די צװישן װי ארבעטעה װ״סע

 שאװיניזס װײםן דעם באקעמפן מוזן מיר ארבעטער. בוירענע
 ־י געשטעלט מיר האבן פארגאנגענהייט דער אין מעשים. דורך

 זיי האבן מיר געריכט, פראלעטארישן צום שאװיניסטן װײםע
 האב; מיר ;איבערצײנט ניט זײ האבן מיר אבער פארדאטט,

 מיטגלידער די אין שאװיניזם װײטן דעם אויםגערײניקט ניט
גוםא.

רי :פארזיכערונג סאציאלער פאר קאמפאניע די .3
 איז מאמענט דעם אין ארבעטער די פון פראבלעם װיכטיקםטע
 פאר־ םאציאלע דעם מיט צוזאמען און פארזיכערונג, ארבעטלאזע

 אין איז באװעגונג זעלבסטהיל^ אונדזער װי אזוי און זיכערונג.
 רי ניט האבן װאם ארבעטער׳ י־י העלפן צו באװענוננ א עצם

 קאט־ רער דעריבער איז פארזיכערונג, סאציאלער פון שטיצע
 אקטױד־ פון פעלר נאטירלעכע דאס פארזיכערונג םאציאלער פאר

 אקטי־ אונדזער ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן פארן טעטן
 באװײזן װעט פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמף* אינם װיטעט

 פראלעטארישע א אלם װערט אונדזער ארבעטער די פאר קיאר
באװעגונג. זעלבםטהילףי

 זײן מוז פארזיכערונג םאציאלער פאר קאמפאניע אונדזער
 בױע; צו באמיאונגען אונחערע פון אינהאלט פאליטישער דער

 פאליטישעד דער זײן מוז עס ארדן. פונם ברענטשעם אײנגלישע
 פאראיי־ און מאביליזירן צו באטיאונגען אונדזערע ׳פון אינהאלט

 מוז עס ארדן. דעם אין ארבעטער װייםע און שװארצע די ניקן
 צוזאמענשמעלצונג דעם פון אינהאלט פאליטישער דער אויך זיין

ארדן. דעם אין םעקציעס פארשידענע אונחערע פון פראצעם
פאראייניקונג אונדזער :קאמפאניע פאראײניקונג .4

 פאציטישע א הױפטזעכצעך נאר טעכנישע, א בלויז ניט איז
 פאראײני־ דער צו צופאםונגען ארגאניזאציאנעצע די פראבצעם.

 פא־ די אבער באדינגונגען. די צויט װערן געמאכט װעצן קונג
 טוחות. אונדזערע פון צופאסונג א פאדערט צופאםונג ציטישע

 פארשידך און פארשידענע צו געהעדט איצט ביז האבן װאס מיר,
 מוזן באװעגונג, זעלבםטהיצח ארבעטער דער פון טיילן נאמיסע

 זיך מוזן און ר י א און ר י מ טערמינען די פארגעםן
ז. ד נ ו א פון טערמינען אין רערן צו לערנען

 אונדזערע פון מוחות די אין ענדערונג די אט דערגרײכן צו
 רעזוצטאטן. גוטע ברײנגען פאדאײניקונג די דארף מיטגלידער,

 די אריו» אויפפאםן זאצן קאמיטעטן שטאט די אז פאדערט דאם
 א װאו דארט ברענטשעם. אפיציאירטע אצע יפון אהטױויטעטן

 די אז זען קאמיטעטן שטאט די דארפן זיך, באװייזט שװאכקײט
 שװאכקײט די העלפן זאלן ארגאניזאציע דער פון טײצן אנדערע

 אי• שטײן דעריבער מוזן קאמיטעטן שטאט די באזײטיקן. צו
 םטימולירן ברענטשעם, אלע פון טעטיקײטן די מיט פארבינדונג

 פירער־ די װאו םיו־ז קײנע, ניטא זײנען עס װאו אקטױויטעטן,
 העלפ; זאלן ברענטשעם אנדערע אז זען און שװאך איז שאפט
 זײנע לײזן צו אוטמעגלעך פאר געפינט װאס ברענטש יענעש

פראבצעמען.
 מע־ זיך זאלן מיר אז העלפן אויך װעט אקטױױטעט די אט
 די פארשטארקן װעט דאם אויך אנדערן. מיטן אײנס באקענען

צוזאמענשטעלונג. פאציטישע
אויםארבעט; װעט קאמיטע פאראײניקונג נאציאנאלע די

פראבאעטע; אאע פאר ארבעט פאר פאענער און פארשאאגן די



׳[.J32 ױלי,ק נ ו פ ר ע ד12

 פון םעקציע רדנדער די בױען בײםסאמענעצקי נ.
ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלו

 װעלט גאנצער דער איבער קלאם קאפיטאליםטישער דער
אינטערעםן. זיינע דינען צו זיי גרייט און קינדער די ארגאניזירט

 אײנגעםירט איז עם װאו שטאטן, פאראײניקטע די אין
 פו; ארגאניזאטאר דער םקול פאבלמן די איז צװאנג־בילדונג,

 אויסער קלאס. הערשנדן דעם פון אינטערעםן די אין קינדער רי
 קלאם לןאפיטאליםטישן דעם צוהילו* קומען םקול פאבליק דער

 פאשיסטישע און נאציאנאליםטישע רעליגיעזע, פארשיידענע די
 צייט דער פאר קינדער, די ארײן קריגן װעלכע ארגאניזאציעם,

 רע־ ז״ערע אין םקול, פאבליק פון פריי זײנען קינדער די װאס
 קאפיטאליםטישע די װאו שולן, נאציאנאליםטישע און ליגיעזע

פארשטארקט. מער נאך װערט םקול פאבליק פון דערציאוננ
אריינ־ ניט קינד דאם מען ?אן אליין לערנען דורך אבער

 שפילז װיל עם באדערםעני׳טן, זײנע האט קינד דאם קריגן.
 זאכ;, מיט זיך אינטערעםיר; םפארטס, מיט זיך אפגעבן זיך,

 ליםודים די פון פראגראם אין דירעקט אדיין ניט גייען װאם
? קלאם הערשנדיקער דער טוט זשע װאם םקול. אין

 אין קינדער קלאס הערשנדיקער דער דערפאר ארגאניזירט
 םאנטל רעם אונטער װאו ארגאניזאציעם, קינדער פארשיידענע

שפילערײע; קינדער, די פון אנטװיקלונג פיזישע םפארטם, פון
 עקזיב־ רער פאר פראפאגאנדע ארײנגעבראכט װערט ג. ד. א.

 מיליטאריזם. רעליגיע׳ פארשפרײט װערן ארדנונג, טירנדיקער
קאפיטאליזם. צום אכטונג און ליבע איינגעװארצלט װערן

 פאר פיאנערן קינדער פון מאכן צו זוכט קאפיטאליזם דער
אידעאלאגיע. זײן

 זיי־ ניט װעלן פלענער אונדזערע געװארן. אנגערירט זיינען װאם
 און אקטױויטעט די אפשטעלן זאלן װאם אזוינע פיקםירטע,

 זאלט איר אז רריאן מיר ברענטשעם. אונדזערע פון דײנקונג
 זײ; װעלן פלענער אונדזערע פלענער. אײגענע אייערע מאכן
 װעט איר װי נאכדעם פוםטערן. און רעקאמענדאציעם בלױז

 זאלט איר אז מיר וויצן פלענעה אונדזערע שטודירן און באקומען
 פאר־ אין פראבלעמען קאנקרעטע אײערע אלע אונדז צו צושטעלן

 דורך ארבעט די פירן ניט וױלן מיר ארבעט. דער מיט בינדונג
 אקטועלע אויף באזירט עצות דורך נאר צירקולארן, איינהײטלעבע

 און נאטיצן די אט דיםקוטירט ברענטשעם. די פון פראבלעמען
 די םון באזים אויפן ארבעט פון פלענער אלע צו אונדז שיקט

דיםקוסיעס.
* sjc %:

 בא־ איז װעלכע םאװעטן־םארבאנד, אין דעלעגאציע אונזער
 בלעכמאן, דזשענקינם, שילער, װיינער׳ חברים די פון שטאנען

 מיט מאי אנפאנג אומגעקערט זיך האט בערעזניאק, און מילער
 אד־ םאװעטישע די פון דערגרײכונגען די װעגן מאטעריאל ים א

 גע־ האבן חברים אונזערע לעבן. פון געביטן אאע אויף בעטער
 פון ארבעטער, םאװעטישע די פון גרום באגייםטערטן א בראכט

 ארבעטער םאװעטישע די אזױ װי דעם ׳פדן פלאן׳ ס־יאריק; דעם
םאציאליזם. דעם בויען

 יאזוכן צו געלעגנהײט די געהאט האט דעלעגאציע אונדזער
 אנ־ קולטור און פאבריסן דערפער, און שטעט רײע גאנצע א

 טײלן צו גרײט זײנען זײ און װ. א. א. הײמען, ק־נדער שטאלטן,
 םא־ דעם װענן מאטעריאל אנגעקליבענעם רײכן זייער מיט זיך

אמעריקע. איז מאםז ארבעטער ברײטע די מיט לעבן װעטישן
 די זינט װאכן ערשטע די אין אז זאגן, מיר מוזן לײדער
 גענוג באװיזן ניט מיר האבן צוריק געקומען איז דעלעגאציע
 מאםן־פארזאמ־ גרויסע אויףי באריכטז פאר חברים די אויםצונוצן

 און ארדן אונדזער אי; קרײזן ברייטע דערגרײכן צו און לונגען
ארדן. אונדזער אויםער קרײזן ברייטערע

ארנאני־ זײנען װאכן פאר ערשטע די אין אז אטת, איז עס
 םטעמפארד, פילאדעלפיע, יארק, נױ אין ראריכטן געװארן זירט

 םפרינג־ הארטפארד, הייװן, נױ נאחואלק, םאוט ברירזשפארט,
 דעטרויט, אירי, באפאלא, ראטשעםטער, םיראקױז, אלבאני, פילד,

 פאל, םט. אטאהא, םיטי, קענזעם לואים, סט• מילװאקי, שילאגא,
 האבן שטעט פאר א פון אויםנאם דער מיט אבער מיניאפאלים.

 פארבארײטונגע;, גענוג געמאכט ניט ערטער יענע אויוי חברים די
 מיטגלידע־ די מאביליזירט ניט ברענטשעם, די מאביליזירט ניט
 די אויםער מאםן בר״טע די אריינגעצוגן ניט הויפטזעכלעך און

 איז בלויז זיינען באריכטן די אז אזוי אה־ז. אונדזער פון רײען
דערפאלג. א געװען שטעט אײניקע

האב; פאקטארן אביעקטיװע אײניקע אז זיך, פארשטייט
 האב; זײ װי גרוים אזוי זײן זאלן מיטינגען די אז דערלאזט, ניט

 זיינע; מיטינגען די װאם דאם, הויפטזעכלעך זיין. געדארפט
 גרויסע א איז דאם און חדשים זומער די אין געװארן ארגאניזירט

 פארענט־ קיין זײן ניט דאס טאר פונדעםטװעגן אבער שטערונג,
ערטער. די אויוי חברים די פאר פערונג

 אנפאגג אין געלעגנהײט די האבן נאך װעט אררן אונדזער
 דע־- טעות דעם פארריכטן צו הערבםט־םעזאן קומענרן דעם כון

 מיטינגען, אלגעמײנע םײ ארגאניזירן צו זען װעלץ מיר װאס מיט,
 אז אזוי ארגאניזאציעם, פראטערנאלע אנדערע אין באריכסן םײ

 גרויםע דערגרייכן קאנען זאל דעלעגאציע דער פון גרום אונחער
קרײזן.

* * *
 מיטגליז־ערשאפט נײער דער צו שוין זיך גרייטן מיר

 הודש 1אי אגפאנגען װעט ארדן אונדזער װעלכע קאמפאניע,
 נע־ דער אין גרעםטע די זײז װעט קאמפאניע די םעפטעמבער.

 ־ןי־ אין זיך װעלן מאל ערשטן צום ארדן. אונדזער פון שיכטע
אררן. אונזער יפון םעקציעם אלע באטײליקן קאמפאניע

ארמע־ פוילישע, אוקראינישע, געגרינדעטע נײ די נאר ניט
אי ארד;, אונדזער פון םעקציעם ללענערע אנדערע און נישע  נ

 םעק־ נײע ררײ די באטײליקן שוין זיך װעלן קאמפאניע דער אין
 םלא־ אונגארישע, די — זיך פארא״ניקן מיר װעלכע מיט ציעם

 אר־ אינטערנאציאנאלן דעם פון םעקציעם רוםישע און װאקישע
בעטער־ארדן.

 םאציא־ דעם ארײנטראגן מיר װעלן קאמפאניע דער אט אין
 םעק־ איין אח־ן. דעם אין םעקציעם די צװישן געװעט ליםטישן

 װעט, םעקציע יעדע און צװײטער. דער ארויסרום: װעט ציע
 מע;־ דער אין קװאטע זייער דערגרײכן צו זוכן זיך, פארשטײט

 שטאטישע ארגאניזירטע ניי די צײט. קלענםטער לעכםט
 יןאמיטעס דיםטריקט און שטאט די אויך װי קאמיטעם, צענטראל

 א זייער שפילן רארפ; װעלן גרופן, שפראך פארשידענע די פון
 נאך זיינען טיר קאמפאניע. קוטענדער דער אין ראלע װיכטיקע

 ארגאניזאצײ׳ד דער פון אײנצלהײטן די מיט פארטיק ניט הײנט
 דעפ װעט קאמיטע ארגאניזאציע נאציאנאלע די קאמפאניע.

 ברע:־ אונדזערע ארום. טענ אייגיקע איז פארעפנטלעכן פלאן
 שיין דארפ! קאמיטעטן, שטאט דיםטריקט־קאמיטעטן, טשעס,

 דעפ אויױ ארבעט. דער פאר אפאראט רעם צוגרײטן אנפאנגען
 אױםארבעטן דארפן זיי װעלן פלאן׳ אלגעמײנעם דעם פון גרונט

 דע־ צו און מעגלעכק״ט; זײערע צו אים pצופאםנדי פלאן א
 אונדזע־ פארבינרן זײ דארםן הויפטזעכלעך שטאט, אין לאגע

 ארבעטער דער אין קאמפאניעם אלגעמיינע די מיט קאמפאניע
באװעגונג.



נ3ק ג ו פ ר y ד.1932 ין־לי,

 צענ־ די אין פאראן זיינען ארגאניזאציעם קינדער אזוינע
מיליאנען. דערגרײבט זיי אין קינדער צאל די און דליהער׳
 אױף יאר יעדן יאלאח מיליאנען אויםגענעבן װערן עם

ארגאניזאציעם. קינדער די אט אויפצוהאלטן
 און מארגאנם׳ ראקאפעלערס, די הואװער׳ פרעזידענט

 אין שטײען װעלט קאפיטאליםטישער דער פון שטערן ענלעכע
 ״באי־םקאוטםי', די װי ארגאניזאציעם, אזוינע פון שפיץ דער

ג. ד. א. םקאוטם״ ״ניױול גוירלם״, ״קעמפ־פײער
ארגא־ כענומען לעצטנם זיך האט פאליצײ יארקער נױ די

 םפעציעלע אין ארבעטער ארימע די פון קינדעד די ניזירן
 דאר^ קלובן די פון טעטיקײט הויפט די .“״פאליצײ־קלאבם

 די פאדשטעלן שוין זיך קאנען מיר אבער באל, שפילז זײן
 pyp אונטער קריגן װעלן קינדער ארבעטער די װאם דערציאונג,

!דעפארטמענט פאליציי דעם פון פירערשאםט אידעאלאגישער
 זײנען שטאטן פאראײניקטע די אין קינדער מיליאנען

 באװעגונג. קינדער שטארקער א אין אופן אזא אויף ארגאניזירט
 אויםגערעכנטע אויבן אלע די אין pyppp צאל גרעםטע די

 ארגאניזירט קינדער, ארבעטער זײנען ארגאניזאציעס קינדער
צװעקן. זיינע פאר קלאס הערשנדן פון

? טאן ארבעטער רעװאלוציאנערע מיר דארפן װאם
 װירער־ פאםװון אונדזער אויפגעבן מיר מוזן אלץ פון םריער

 אין קינדער y נ y ג י י א אונדזערע ארגאניזירן צו שטאנד
 זיינען אדגאניזאציעס אזוינע ארגאניזאציעם. קינדער ארבעטער

פאראן.
 ארגא־ פיאנערן די באװעגונג. פיאנערן אונדזער האב; םיד
 איז סינדער ארבעטער ארגאניזירט און ארײן נעמט ניזאציע

 טאג דיםקוטירן שפילן, דארט, פארברײנגען קינדער די קצובן.
 ארבעטער פון קאמףי דעם אין אקטיװיזירט װערן און פראגן
קילאם.

 דערצוינן װערן pyppp די װאו שולן, אונדזערע האבן מיר
^אסנ?אמףי• פו; גײםט אין

 טויזנטער צענדלי?ער די פון pyprp די זײנען װאו אבער
 אן מיר נעמען מיטלען װאםערע ארבעטער? רעװאלוציאנערע

 װאם ,pyprp ארבעטער טויזנטער הונדערטער די ארײנצוציען
 װאס ? ארגאניזאציעם pyprp ?אפיטאליםטישע די צו געהערן

?pyppp ארבעטער נעגערשע די ארײנצוציען מיר טוען
רעװאלוציא־ אין ארגאניזירט ארבעטער, מיר האבן אדער

 אונדזערע איבערצולאזן ,באשלאסן ארגאניזאציעם מאםן נערע
? שונאים אונדזערע פון הענט די אין ?ינדער

 זיך *ipsp ארגאניזאציע מאסן רעװאלוציאנערע יעדע
 װעלכע פיאנערן, אײגענע אירע ?ינדער, אידע ארגאניזירן נעמען
 אלײן און ארבט איר אין ארגאניזאציע דער ארויסהעלפן װעלן
^אםנ?אמף. אין פא?טאד א װערן

פדאבלעמען, רײע א פאר שטײען ?ינדער אונדזערע פאר
 בע־ :זיינען פראבלעמען די ?עמפן. דארפן זײ װעלכע פאר

 װײט. זיינען ם?ולם די װאו דארט ^ארפעיר פרײע ם?ולס, םערע
 און ארבעטלאזע פון ?ינדער די פאר ם?וילם די אין עם; פרײ

 ?עגן ?אמױ הילףי, מעדיצינישע פרײע באשעפטי?טע, טיילװייז
 שפיל פאר fiosp װייםע, די פון ?ינדער נעגערשע די אפטײלן
 פאר־ זײנען װעלכע פראגן, צענדלי?ע נאך און זומעי פלעצער

?ינדער. די פון װאוילז״ן דעם מיט בונרן
 ארבעטער אלע װעלכע פאר פראגן אלגעמײנע זײנען דאס

ארגאניזירטערהײט. עמפזp דארפן ?ינדער
 העלפן ניט םטרײ?ערם פון ?ינדער די זאלן פארװאם און
? םטרײ?ן עלטערן זייערע װען פי?עטן,

 די פון מיטגלידער די פון ?ינדער די זאלן פארװאס און
 ?אמ.ה דעם פירן מוטערם זײערע העלפץ ניט ?אונםלם פרויען

i:yp ילענדלארדם, די pyp ג. ד. א. פראדו?טן פאר פרײז הויכן
 פון מיטגלידער אונדזערע פון iy־irp די זאלן פארװאם און

 אין ברענטש דעם העלפן ניט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן
 אונ־ דורכפירן העלפן ניט םארזיכערונג, ארבעטלאזער פאר ?אמף

? מיטנלידער שטר״כן pyp פאנד א פאד ןyטונגyרנyט

 װיכטית איז ארדן רyטyארב רyלורנאציאנאyאינט pyp אויב
 ניט py איז פאח־ואס ,Dyoso און Dyטאט ,p pפא pנויטי און

 |pyr, ניט pyprp לי זאלן פאתואם ?pypינp די pפא װיכטי?
? טו^ ןpyלטy ypy״t װאם ט,yבpא pyp pפא ןpyפיאנ לי

ypy’ א מאםןpגאניזאציy װyט p ’r a p s איyp פיא־ 
py3 אונטpyp py פו; פאן ^p אpנאניזאציy, װyג טyשאפן ',';yi 
pyp פאpאײניpטpy אונ פון םולאנטpזfidsp:ds p̂ py : דpyװאp־ 

— p ם  y p y ^ ^ i ’ —  y wנ pyp.י

pyp אינטpyנאציאנאלpy אpבyטpp^ py באשלאםן האט 
p p̂ פון טyבpא pyp צו ןטypצוצוט ’t’:s:pניpyp בypנטשyב 

.ppi* nyp פון
Dy אויםג איזyאpבyט p s iw פ אpאגpאpsp D '  pypj’p י

 ?לוב pyp3’p א זיין פא?טיש טyװ נטשypב רyר ם.yנטשypב
yoip i^yp pyppp ’P; צו t״py און ?לוב î̂ ypi זיך y^yjpsp; 

 זאנג.yג ,r:yD ס,pאמאטיpp ,oy’DipD'p גיימם, ,Dטpםפא מיט
^ א שאפן צײטונג, װאנט א בןyגDויpא ט א בלי 2i בי p̂ pyp 

Dyp ;p^ynD’n װעט s ״טאטjypD y׳ y\" אין ^ i אונטpyנy־ 
p טםyליפל ײטןpשפpפא טyװ py מונגיל;, s p בyp,אמים־ נטש 
joypD מוזיקאליש מיטy און ppאטאטישppypp y, נויטיק, אויב 

 קאמפאני־^ א פון צייט אין pypמיטגלי ,P באזוכן צו אח־יםה^לפן
pyp קינpyp בypװ נטשyמאלץ ט ^jpsd p בyp,באפוצן נטש 
Dyp נאך טאז און לא?אל מיטינג ypy^jy אpבy.טן

pypj’p pyp בypנטש Dyp אנטײל :iyDy אין yps קאט־ 
 pypינp pypyאלוציא:pyp py:אנצ pyp פון און ìpps פון פאנשס
pypsp^:

p dppp, ב ױגנט ־יypנטשypp pypj’p ’P iPyp Dy־: 
 װאך א Djyo 3 psd .pyp:’p ־י צו אינשוױענס :עב[ םyטש

p'Pjd'd pypy’ Dyp פון pינpyp בypזײן נטש DpyD’tPss ?אוי 
 ״y’D pא״נפי אויך זײן iyP;yD Dyp צייט pyp מיט .$100

pיצינישiyDPy:p” PS ipyp pyppp .;:ipyp’TPSD y אין 
 מיט־ ״פאליסי״, א P'pp זײ •!?זאמ^. p^dpsp א אן נטשypב

״.dpsd’JP״ א זײ pפא ;yD’Dpsp iPyp p’d py^nu pגלי
Dy מוז psd אונpז Pלאp ,אז זיין yלטpyן T ;pyD’tPSD״ypy 
pyp:’p פ איןpsשיypנy אינשוypנp Dאמפאני.Dy
p, אינשוypנp DאטפאניDy מאכן t״yp’T’p ypy פp,אפיטן 

ipip ̂ײy״אינ רpוDטpיyאינשו לןypנD.״ dsp פלא; א איז 
 PSD צאלטyג טpyװ oy לכןyװ לויט ,Dנypאינשו פון

P’ אינשוypנD»yp D.־  אינ־ yזוינs אז זיך שטײטpsפ און ^
ìyDyjD’n ניט jyjsp yלכyװ ,pyDyDPS psp ìd’ìp Dנypשו s 

 ־yp איז ypsD PSDPyp לט.yג yומD ypyoypj s אמאל מיט
PD״t פאpפאpציאניל s  pyp psdינשוypנD הyכpy װי p PSD, 

yD'ip; ,־י װאפ פאליפיפ yD” P נyמIy .אחיס
:r pypj'p pyDynPs iyנsמילי ^' iy״ שו אינ  nyp לויט ״

^ yטישDליsפיטsP ,p אין פלאן אני מפ א ?
pyp אינטpyנsציאנsלp pyj Dyp ipps pyoyDPs py, 

iyc-טDנyלp nyp psd pypj’p פאתיכעיח צו ט”pכyגלyמ  l 
 ;pps pyDyDPS לןsנsציsנpyאינט nyp psd pyns אפצאל. כןyל

p p s, פ הויפטspבלDy ־י אלגאניזיח צו pypppאון ׳ PSDPyp 
pyp:łp pypy’ Dyp בypנטש ps iyjsp^ spל iyDy״ sלy מיט־ 

-^  oy ״.Dנp״אינשו î״p psd ניט צאלן dsp yD’prs ה. .p גלי
yp pyp3’p y ׳pyD't pyns איז w s  typ ts^ אפזײן s שטיקל 

 אינ־ אויפן lג״pyיבs לןyp אלײז זײ לןyp ^D3ypn אין צײט
 ;pps פח נטשypב רyרyי• ts pyD’t אויך איז oy פלאן Dנypשו

pyprp ’p npn Dyp בypנטשps ;y:sp Dyײנציyן yDPpj s 
 pyp DD;״p;pyp Dyp Dy בר^טש. אין pyp^D’D yנײ צאל

s סsפלטyp pyזולטsט : pוpר y ,p1ײעל לטערן dp’p :s :ps 
pyppp ’p ;pyp — און pyppp ’P ipip מיטגלי ניט פון— pyp 

y ,pלטpy.ז
s  pypינטpyנsציsנאלpps pyoynps py; שוין האט -yn s 

 לו־SPyp בויעז זיי הײבןyנגs איז Dyנטשypב ,p בוײפ; הייבן
iPציאנ n  — py איצט קאמףי pyDP ’P p s חpשים p ;yp’
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 די און געװארן גרעםער נאך איז מאםן ארבעטער די פאר נויט
 נעקראג; האבן זיי װאם היצו», ביםצ דאם פארלאדן האבן קינדער

 אונדזערע ארגאניזירן צו נױטיק איז םקוצם״, ״פאבציק די רורך
 פאר קעמםן צו נויט, און הונגער דעם קעגן קעטפן צו קינדער

 אנדערע אצע פאר און ארבעטצאזע פון קינדער פאר שפײז פרייע
 עס גערעדט. אויבן שױן האבן מיר װעצכע װעגן פאדערונגען,

 פון קינדער אונדזערע אװעקצונעמען נויטיק אויך אבער איז
פארגעניגן. מינימום א כאטש זיי געבן און גאם דער

 פון ארגאניזירונג די אנהײבן באשצאםן .א. א א. דער האט
צענטערן. זומער דורך ברענטשעם קינדער די

 די אין צענטערן 5 עפענען צו געװארן באשצאםן איז עם
 די עלםפערימענט. אן אצם יארק, נױ פון געגנטן אריטםטע
 װערט צענטער יעדן אי! װאך. א טעג 3 אפן זײן װעצן צענטערן

 די פון חברים צװײ צו און דירעקטאר םפארט א באשטימט
 אונדזערע פון צערער די האבן דעם אויםער ברענטשעם. ױגנט
 אין אײנגעטײצט זיך שטאט אין פארבציבן זײנען װאם ׳טואן,

 לוא־ א געװארן געשאפן איז צענטער יעדן ארום צענטערן. די
 איו ארגאניזאציעם ארבעטער אצע פון פארטרעטער פון מיטעט

געגנט. באשטימטן דעם
 געװאדי גענומען זיינען באזע ארגאניזאציאנעצער דער פאר

 איז דירה די געגנט. דעם אין ארדן ארב. אינט. פון שוצן די
שוצן. די פון איינער אין

 ארגא־ די דורך צענטער אין אר״נגעצויגן װערן קינדער די
 ארגאני־ די פון מיטנציד/גר די ה. ד געגנט, דעם אין ניזאציעס

 קינדער׳ אייגענע זײערע שיקן צו אױפגעפאדערט װערן זאציעם
 פארזאט־ גאםן ציפצעטס, :װי אגיטאציע אצגעמיינעד דורך און

קענװעםן. און אונגען
 חבריפ׳ אויס זיך פון טײצט קאמיטעט״ ״צענטער דער

 ;ארבעטצאזע פון קינדער די פאר שפייז פאר זארגן װעצכע
 װאם די פאר פארק, א אין ארוים פארט מען װען קארםעיה

 גאנצער דער אין ארויס העצפט און קארפעיר, קיײ ניט האבן
ארבעט.
:טײלז 3 אין איינגיעטײצט איז. צענטער אין ארבעט די

 אס און צערנע;. .3 און ארבעט קוצטורעצע .2 םפארטם, .1
 10:30 קומען קינדער די דורכגעפירט. װערט דאם אזוי װי

 אי; אײנגעטײצט זיי װערן 11 ביז צענטער. איז אינדערפרי
 ג. ד. א. דדאמאטישע נײען, םטאצערײ, װי גרופעם, פארשידענע

 פארצויוי אין .12 ביז ארבעט איר מיט אן גײט גרופע יעדע
 קינדער די צו דערקצעדונגע; פירער דער גיט ארבעט דער פון
 דער װעגן און ארבעט זײער װעגן שמועם א זײ מיט פירט און

 שמועס א פירט גרופע נײ די ב״שפייצ צום באװעגונג. ארבעטער
 םטרײקם, זײערע ארבעטער, טעלםטיצ ארבעטער, נאדצ די װעגן

ג. ד. א. טי־ױ־ױ־עצ צײבאר, אװ פעדערײשאן אטעריקען
 יעדער מיט ארבעט די אנגעפירט װערט אופן אזא אויףז
 גרופע די װאס אקטױויטעט דער צויט קינדער, גרופע באזונדער
זיך. פאר באשטימט

 די ״גײטס״. פארשידענע דורכגעפירט אױך װערן עם
 דע״ פו; געש״ענישן און פערזאנען מיט פארבונדן װערן ״גײמס״

 איז יײטאג אײנם באװעגונג. ארבעטער רעװאצוציאנערער
 ברײנגעז אנדערע עםן, אהײם גײען קינדער אייניקע מיטאג.

 קינ־ פאראן זײנען צענטער יעדן אין אבער זיך, טיט עםן דאם
 דער דארה קינדער די פאר װערן. געשפײזט דארפן װאם דער,

עם;. אנגרייטן צענטער
 די אז צײט, דערזעצבער אין אבער קעמפט צענטער דער

 זומער פארן װערן דערעפנט זאצן געגנט דעם איז םקוצם פאבציק
 מאצ־ 2 קריגן דארט זאצן אריעטצאזע די פון קינדער די און

טאג. א צייטן
 װידער קינדער די זיך קומען אזייגער, 2 ה. ד. נאכטיטאג,

 דערבײאיקן א אין ארויס גייט מען . צענטער איז צוזאמען
 5 ביז ספארטס מיט קינדער די פארנעמט מען און פצא־ן שפיצ
 פאר־ זייער דורך לינדער די פירן 6 ביז 5 פון זיינער. דעם

מען טאג־פראגן, פארשידענע דיםקוטירט מען װאו זאםצונג,

.1932 ױלי,

 ארבעט מען און באװעגונג אונרזער װעגן שמועםן דורן־ פירט
צענטער. אין אקטױויטעטן די פון פראגראם די אוים

 די םון צוריק קומען זיי װען מיצך קרינן קינדער די
ספארטס.
 פון פארזאמצוע גאםן א מיט פארענדיקט װערט טאג דער

צענטער. דעם ארום גאםן די פון אײנער אין קינדער די
 די אז ארויםגעװיזן זיך האט טאג ערשטן דעם גצײך

 זיי־ קינרער צאצ גרויםע א דערפאמרײך. זיין װעצן צענטעדן
קינדער. נעגערשע צאצ באדייטנדע א זײ צװישן ;עקוטע;, נען

 איינמאצ אז אנפירער, די פון געװאדן באשצאםן איז עפ
 און באריכטן אפגעבן און צוזאמענקומען זיך זײ װעצן װאך א

 איינגע־ װעט עם אז אזוי, דערפארונגען, זײערע מיט זיך טײצן
 צענטערן. די פאר פירערשאפט קארעקטױוע א װערן שטעיט

 ארבעטער די אז ארויפגעװיזן, אויך אבער זיך האט עפ
 או־ה אדבעטער אינט. פון ברענטשעם די ארגאניזאציעם,
 װיכ־ די אפגעשאצט געהעריק װי ניט נאך האב; ארײנגערעכנט,

 אוי״ און ארגאניזאציע לינדער דער פון באד״טונג און טיקייט
 זיך האבן ברענטשעם ױגנט די און א. א. א. פון שוצן די פער

ארבעט. דער אין באטײציקט ניט װי כטעט ארגאניזאציעם די
 עס װאו געגנט, דעם אין ארגאניזאציע ארבעטער יעדע

 צענטער׳ דעם ארויםהעצפן ענערגיש טוז צענטער, א זיך געפינט
 א זיך יפון אויםטײצן דורך םײ און מייצףי טאטעריעצער דורך םײ

 ארבעט. דער מיט אנפירן העצפן זאצן װעלכע חברים, גרופע
 ארגאניזאציעם קינדער אונדזערע אז פארגעסן ניט טארן מיר

 און פארבצייב: דארפן זיי זוטער. פארן נאר ניט געבויט װערן
 צענטערן זומער די וױ נאס־עם אויך טעטיק״מ זײער טיט אנגײן
ענדיל!• זיך װעלן

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאצן פון פעקציע אידישע די
 די דורך קינדער די פרן אדגאניזירונג די אנגעהײבן שוין האט

צוריק. יאר צװיי טיט נאך שוגן קינדער אידישע
 גע־ שוצן די זײנען א• א. א. פון פירערשאפט דער אונטער

 װעג אויפן אװעק און פארשפרייט זיך חאפ; שוצן די װאקםן,
 פון װאוקם דעם מיט ארגאניזאציע. טאםן גרויפע א װערן פון
 די פון ארגאניזאציע די געװאקסן אויך איז שואן קינדער רי

 װיכטיקער א װערן פאראײנען שוצ די שוצן. די ארום עלטערן
 זײנען ארבעטער הונדערטער יאװעגוע. אונרזער פון טײצ
 דער אין טעטיק געװארן און ארדן צום געקוםען שוצ; די דורך

ארגאניזאציע.
 צװײטן דעם געמאכט ארן ארב. אינט. דער האט איצט

 א; אויף קינדער ארבעטער די ארגאניזירן אנהײבנדיק שריט,
 קאנעז ברענטש קינדער א אין טאפשטאב. אינטערנאציאנאצן

 שפראך די װײצ נאציאנאציטעטן, אצע פון לינדער אריינקומען
 אר״נגע־ קאנען ברענטשעם די אין איינגציש. איז ברענטש פון

 װעיכע עצטערן, אומבאװאוםטזיניקע פון קינדער װערן צויכז
 פון פצא; אינשורענם דעם צוייב קינדער זייערע אנשציםן װעצן
 די װערן אר״נגעצױגן לאנען ברענטשעם די אין יברענטש. דעם

 פאשיםטישע די אי; אן זיך שצים; װאם קינדעל, ארבעטער
נ. ר. א. שפיצערײען םפארט, צוריב אדגאניזאציעם,

 ארנאניזירן טען קאן אוםעטום ט נ «ז זיך פארשטײט עם
 ארגאני־ אנהײבן קאנען ברענטשעם או; שוי; אבער צענטערן,

 דורך מאםשטאב, קצענערן א אויףז נרענטשעס קינדער די זידן
 וױ פונקט װאך, א טאג אײן פאר אקטױויטעטן פון פראגראם א

 פיאנערן דער פון קצוב; קינדער אנדערע אין געטאן װערט לאפ
אמאניזאציע.

 פראגע די אויפנעמען דארפן א. א. א. פוץ ברענטשעם די
 פאר זי. באטראכטן גרינטצעך און בדענטשעם קינדער די פון

 שטארקע א אויפבויען פון פערםפעקטיװ די שטײט אונדז
 װעצן צײט דערזעצלער אין און יאװענונג פיאנערן א. א. א.

 מאפ; רעװאצוציאנערע אנדערע די פאר װעגװייזע־ די זײן מיר
 רע־ אונדזער פון כח פאראייניקטן דעם דורך און ארגאניזאציעם,
 מעכ־ א אויפבויען קאנען טיר װעצן באװעגונג װאצוציאנערער

אמעריקע. אין באװעגונג קינדער טיקע



1932.15 ױלי, ק נ ו פ ר ע ד

 פרן פראגראמען נײע די ורעגןהאלטמאן רחל
(מאטקװע)שול סאװעטישער דער

 פעדאגא־ םאװעטישער דער אין זיך האט לערניאר לעצטן
 רעוױ־ און קריטיקירט האט מען מעשים. געקערט װילט גישער
 װייט װי אויף אויםגעװיזן און פראגראמען, שול אלטע די דירט

 גיגאנטישער דער פון ליכט אין זײנען זײ באפרידיגענד ניט
 םאװעטן אין טעכניק פון אנטװיקלונג דער און ארבעט בויאוננ

פארבאנד.
(אלפארבאנ־ ב. פ. ק. װ. דער פון קאמיטעט צענטראל דער

 א גענומען האט (באלשעוױקעס) פארטיי קאמוניםטישע דישע
 פעלערן הויפט ״די אז אנגעוױזן, האט און ענין שול דעם אין האנט

 װאם דעם, אין באשטײען מאמענט געגעבענעם אין שול דער פון
 װיסנשאםט־ אלגעמיין גענוג ניט גיט שול אין אונטערריכט דער

 בנוגע אױפגאבע די באפרידיסט ניט לייזט און קענטענישן לעבע
 שולן העכערע און טעכניקומם די פאר תלמידים צוגרייטן רעם
 גוט באהערשן װעלכע מענטשן, גראמאטנע פולשטענדיק אלם

 םאטעמא־ כעמיע, (פיזיק, וױםנשאפטן די פון פרינציפן גרונד די
װ.)". א. א געאגראפיע שפראך, טיק,

 דאם ? צוגעגרײט״ באפרידיגענד ״ניט דאם מײנט װאם
 העכע־ א אין אריינטרעטן דארןז תלמיד א װען אז פשוט, מײנט

 ער װאס צוגרײטונג, די איז שול טעכנישער פראפעםיאנעל רער
 גענוג ניט מיטלשול און אנפאנג דער אין פריעד געקראגן האט
םפעציאליםט. אלם אױםבילדונג אן קריגן צו כדי אים׳ פאר

שול׳/ ״פאליטעכנישער דער פון פונקט דער ארײן קומט דא
 דעי פאר צײט. לעצטע די פיל אזוי רעדט מען װעלכער װעגן

״ א אינגאנצן דאס איז אטעריקע בורזשואזער  דארט װארט. נ
 פאר־ וועגן םיםטעמען, שול פארשידענע װעגן אפט מען רעדט

 (דאל־ ״פלאנען״ פארשידענע װעגן ארבעט, פון מעטאדן שידענע
 ־,פאליטעכנ װעגן אבער לערנען, פון װינעטקא) פלאנטען, טאן׳
 אמע״ אין איז דאם קינדערגארטן, פון אנפאנגנדיק שול, די זירן

 ניט פאל קיין פאר דאם איז דאך און געװאר;, געהערט ניט ריקע
 ״קאפיי• באנד ערשט; ז״ן אין מארקס קארל באגריף. נײער קײן

:װאם אט דעם וועגן שרײבט טאל״
 שפראצונג די אויםגעװאקםן איז םיםטעם פאבריק דער ״פון

 פראדוק־ פארבינדן װעט װעלכע דערציאונג, צוקונפטיקער דער פון
 קינדעד אלע פאר נימנאםטיק און בילדונג טיט ארבעט ציע
 טעטאדע א נאר ניט זײן דאם װעט דערביי עלטער. געװיםן א פון
 צו מעטאדע אײנציקע די אויך נאר פראדוקציע, העכערן צו װי

מענטשן״. אנטװיקלטע אלזייטיק שאפן
 צענין און מארקם פון טעאריעם די אויח זיך באזירנדיק

 פאר־ דער פון קאמיטעט צענטראל דער האט ביצדונג שוצ װעגן
 אצע אין פאצקםביצדונג פון קאטיםאריאטן די פארנעשצאגן טײ

 צו פארבאנד, סאװעטן דעם צוזאמען שטעצן װאם רעפובציהן,
 דער פון פראגראמען שוצ די פון איבערארבעטונג די ארגאניזירן

 יםודות. צעניניםטישע מאדקםיםטיש אויף מיטצשוצ און אנפאנג
 דעו־ נעװארן. פארענדיקט און דורכגעפירט איצט איז אדבעט רי

 א אויךי געװארן געבויט איז שוצ פון מאטעריאצ צערן גאנצער
 זיך פאדערט איצט טעטאראצאגיע. צענינשעד מארקםיםטיש

 דער אין פראגראמען די אויםפרובידן זאצ װאם ארבעט, גרויםע א
פארפאצקאמען. צו מער נאך זי כדי ארבעט, שול װירקצעכער

 נײע די פון אונטערשיד גרונט דער באשטײט װאם אין
?1931 יאר פון די טיט פראגראמען

 ״קאמ־ א אויףי אנגעפירט צערנעז דאס מען האט דעם פאר
 געמוזט זיך האבן געגנשטאנדן די הייםט דאס אופן. פצעקס״

 צװ״טן מיטץ איינער פאםיק געװען זײנען זײ צי צוזאמענבינח,
 איבערגענומען אמעריקע פון האט 1מע װען שפעטער, ניט. צי

שוק די אין אנגעװענדעט אים מען האט מעטאד, פראיעקטן דעם

 װאם ענרערונג, קצײנער דער מיט גייט׳ און שטייט ער װי אזוי
 פראיעקט. א מיט געװארן פארבונדן איז ארבעט געזעצשאפטרעכע

 נעטט ער װאנען פון אנװ״זן מעטאד, דעם קריטיקירן פון אבער
 בא־ םאװעטישע אונטער באנוצן אים מיט זיך זאצ מען װי זיך,

 ניט װארט קיין צוריק 1931 ױצי ביז איז דעם װעגן דינגונגען,
נעװארן. געזאגט

 אין אנגעװענדעט װערט ער װי טעטאד פראיעקטן דער
 אנטי־ אנטי־צעניניםטיש, פאר געװארן דערקצערט איז אטעריקע

 אויף געבויט ניט און צעשװאומען, איז ער װײצ מארקםיםטיש,
קענטענישן. םיםטעמאטיזירטע

צער; שוצ אצע פאר באשאפן זיינען פראגראמע; נייע די
 אױף באזירט זיינען זײ מיטצשוצ. און אנפאנג דער פון יארן

 גענוי א מיט געגנשטאנד צערן יעדן באזארגן און געגנשטאנדן
קענטענישן. םיםטעמאטיזירטע מאם באצײכנטער

 ע ו ו י ט ק א די זיינען װאם ? מעטאדן די ז״נען װאם
ע אונטערריכט? פון מעטאדן ו ו י ט ק  װעצכע מעטאדן, א

 אנט־ רארפן שוצ, םאװעטישער רער אין אנגעװענדעט װערן
און שנעצ שיצער די העצפן :פאדערונגען פאצגנדע די שפרעבן

 געװאוינהייטן. און קענטענישן מאם די אײנװארצלען טיוי
 געבן אויםפירונגען, מאכן או־ספארשן, באאבאכטן, קענעז

 בא־ פראקטיק, און טעאריע פארבינדן צו מעגצעכקײט ברייטע א
 געװאוינהײטן פארשונג עצעמענטארע טיט שיצער רי ־ואפענען

 קינ־ זעלבםטשטענדיקע אנטװיקצעז פאר באךינגונגען שאפן און
 די אקטיװידרט װאם קװאצ, מעכטיקער א שאפונג. דערשע

 קינדערשע אויך איז שיצעה די פון קענטענישן דערװארבענע
ארבעט. זײן און קינד פון דערפארונג די ארבעט,
 צוגע־ אויך מוז שול דער פון טאטעריאלן יערן צאל דער צו
 מע־ נײע די בוך. דאס און װארט צעבעדיקע דאם װערן רעכנט
 שוצ אויםנוצן אין ארבעט גדויסע א ארויםרופן דארן» טאדע

 מען זאכן. געדרוקטע אנדערע און זשורנאצן צייטונגען, ביבער,
 א?ס ביכער מיט באנוצן צו זיך שיצער די א״נגעװאוינעז דארף

 ארויפ־ אויףי ענטפער אן געפינען קענען קענטניש;, פון קװאצ א
 שפראך פון קענטענישן די אנװענדן קענע; פראגן, נעשװאומענע

ארבעט. געזעצשאפטצעכער איז
ארגאניזירט, אזוי זײז דארף פראצעם פעדאגאגישער דער

 אנשטרײנ־ קצענסטע די בא אימשטאנד זייז זאצ שיצער דער אז
 מאם גרעםטע די באהערשן צו צײט סירצםטער דער און גונגען

 אר־ גענויעם א האבן זאצ ער זיך פא־ערט צערער פון קענטענישן.
 שטונדן, רי צו גרײטן גוט זיך ךארף צערעד דער פצא;. בעטס

 דאר^ ער שטונדן. געװימע טאג יעדן דעם אוי̂ו אפגעבנדיק
 דעם װעגן פארשטעצונג קצארער גענויער א מיט שוצ אין קומעז
 דארף צעלןציע יעדער צו טאג. פון פארלויוי איז טאן װעט ער װאם

 זאל לערנען פון שטונדן די כדי מאטעריאל, גענויעם צוגרײטן ער
 אלע מאטעריאל. לערן דעם ארגאניזירן אויו» װערן באנוצט ניט

 לאהP זײן דארפן קינדער די צו לערער פון גײען װאם אויפגאבן
 װערן םארלאנגט דארף שילער די פון זײ. פאר פארשטענדלען־

 אויפגא־ יעדע אויפגאבן. פון צוגדײטונג אקוראטע און גענויע א
דורכקוקן. לערער דער דארף בע

 צע־ פון נרונט אויפן ארבעט, קאלעקטױוע ארגאניזירן באם
 פאראנטװארט־ איז שילער דער װעלכע פאר אדבעט, פון טיילונג

 פינקטלעכקײט גענויק״ט, װי געװאוינהײטן אזעלכע דארפן לעך
 איינגע־ גוט א פון רעזולטאט א זײן ארגאניזירטקײט און

 קא־ די םיםטעם. דערציאונגם דורכגעטראכטער ארדנטער,
 ארדנונג אז פאדערט, םיםטעם דערציאונגם מוניםטישע

קינדער. די םיט צוזאמען װערן אײנגעשסעלט זאל דיסציפלין און
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 לןינדער־ לןינדער, די פון אנטייאנעמען אקטױון און דירעקטן באם
 דיםציפאין די איז ארגאניזאציעס פיאנערן ארגאניזאציעם, שע

 דיםציפ־ ארבעטם באװאוםטזיניקע א שוא םאװעטישער דער דער
 לער־ פארן פאראנטװארטאעכקייט אויח געבױט איז װעאכע אין,
 געזעאשאפט־ סאװעטישער און לןאאעקטיװ קינדערשן דעם צו נען

קאטף פונם טייא א װיסן פאר קאמף דער איז ארום אזוי אעכקייט.
דערציאונג. קאמוניסטישער פאר

 אויך איז ארבעט פעדאגאגישער דער מיט פארבונדן אײנג
 דעם באארבעטן צו כדי שיאעה די ארגאניזירן װעגן ־־•ראגע די

 איז שוא אין קאאעקטיװ קינדער הויפט דער מאטעריאא. אערן
 ם״ ע ד א ג י ר ״ב אין איין זיך טייאט װעאכע , v פ ו ר ג די

 בעזעל־ און אױפגאבן אאע פון דורכפירונג קאאעקטיװער א פאל
 זיי פירט בריגאדעם די אין אריעט די ארבעט. שאפטאעכע

 פױ גרונט אויפן אערער. פון אויפזיכט דירעקטער דער אוגטער
 ארויסצו היאף׳ געגנזייטיקע א זיך אדגאניזירט נעװעט םאציאאן

 מען נעמט זײ אימודים. די אין אפ שטייען װאם שיאער, די העאפן
 אױםאערנעז מוז שוא די (פארהער). ״בוקסער״ אויפן זאגן צו אזוי

 קאאעקטיװער און אינדױױדועאער מיט באנוצן זיך שיאער די
 יריגאד־ע פון ארגאניזירונג ריכטיקע א אריעט. פון פארמע
 יעד; באארבעטן צו חוב א שיאער יעדן אויה ארויף אייגט ארבעט

אינדױױדועא. מאטעריאא אערן
 דער אין נאר ניט באארבעט װערט מאטעדיאא אערן דער

 דארף דעריבער היים. דער אין אןיך נאד שוא, סאװעטישען
 װאכ ארבעט׳ אויך פאאן ארבעט זיין אין באזארגן אערער דער

 ארגאניזירטע גוט שויל. דער אויםער װערן דורכגעפירט דארף
 אפ־ זאין קינדער די די אז דעם אן מעגאעך ניט איז ארבעט שוא
 א פיר; מוז שוא יעדע ארביט. זײער פון ג נ ו נ ע כ ע ד א נעבן

 דער פון ארבעט לןאאעקטיװער דער פון םײ חשבון םיםטעמאטישן
 ארבעט אינדיװידועאער דער פון אזיך םײ אאגעמײן, אין גרופע

באזונדער. שיאער יעדן פון
פ־קםי־; זיי װאו ביכאעך, אזעאכע האבן דארפן שיאער די

 פו; װערט יאר) פערטא (יעדן פעריאדיש טאג. יעדן ארבעט די
 שו< פון היאףי דער מיט הכא םך א אונטעמעפירט ארבעט דער

פיז אױפזירט דירעקטער דער אונטער געטאן װערט דאם ראט.
אערער.
 װערז אפגעגעבן דארף אויפמערקזאמקייט באזונדערע א

 די אױםגעפינען און שיאער די בא קענטענישן די פארמערן אוייז
ן װעאכע קינדער, די בא אורזאכן ע ײ ט  דארף דאם אפ. ש

 אויםגעפי־ מוז עם באזונדער. געגנשטאנד יעדן אין װערן געטאן
 ארגא־ טאקע דערביי און היאף דארו» שיאער דער װאו װערן גען

 אונטערפירן פארן דינען װאם מיטיצען די אים. פאל היצף ניןיו־ן
 שטר פראג;, זיינען פארשריט, אײנעמם יעדן אונטער הכ^ םך א

 זעלבםטשטענדיקע דורכקוקז ארבעט, שרייב קאנטראלירנדע עטן,
 זעלבםט־ און אויפגאבן אלם דורך פירן שיצער די װאם ארבעט,

ארמנט. שטענדיקע
 פאד־ מאכט שילער דער צי הכצ םך א אונטערפירן יאם

 אנ־ איז װערן גענומען דארף הינטערשטעציק׳ איז ער צי שריט,
 נאר שילער, פון קענטענישן און געװאוינהײטן נאר ניט באטראכט

 מד זײן אקטױויטעט, געזע^שאםטלעכער זײן פון מדרגה די אויך
 אים װעלכע בא הײם׳ דער פון באדינגונגען די צושטאנד, זונט

 אנבא־ אין װערן גענומען דאר^ אצץ ארבעטן. צו אוים קומט
 פרז פארשטעצונג נענויע א קריגן מען קען דאן נאר טראכט.

פײאיקייטן. און ארבעט זײן קינד,
 פאר טאר ^ערנען קינדם פון פראגרעס דעם אפשאצן באם

 מײנונ־ שטע^ן פון מיטל דער װערן אנגעװענדעט ניט פאל קײן
 דער אין װערן געגעין קען אפשאצונג אן (״מארקם״). גען

 אנ־ װערן עם װאו באהאנדלונג, עכער5אויםפיר אן םון פארמע
 דארף עס װאם שילער, פון זייטן שטארקע און שװאכע די געוויזן
 אפ־ קא^עהטיװע א הינטערשטעציקייט. פון פאל אין װערן געםאן

 באם זעצבםט־קריטיק און קריטיק אנטװיקאען העלפט שאצונג
געזעלשאפט־ גאנצע די װערן צוגעצויגן דארף דעם צו שילער.

 װיי־ ז״ער אין שילער די םטימולירן העלפן װעט דאם לעכקײט.
ארבעט. טערדיקער

 די זיך אונטערשײדעט פונקט װיכטיקן א זײער נאך אין
 פראג־ ׳פריערדיקע די מיט פארגלייך אין 1932 פון פראנראם שול

 געי• דער אונטערװארפן זיין לימודים די פלעגן פריער ראמען.
 טראנן געטוזט האבן פראיעקטן די ארבעט. זעלשאפטלעכער

 נאר קאמפלעקסן. די אויך אזוי כאראלטער, געזעלשאפטלעכ; א
 גע־ קאמיטעט צענטראל דער האט 1931 םעפטעטבער טן5 דעם

 פון ארגאנען די ״אװעקשטעלן :פראגע דער װעגן װאם אט שריבן
 זײן זאלן זיי אז אופן, אזא אויף» זעלבםטפארװאלטונג קינדערשער

 ^ערנעז פון קװאליטעט די הויבן צו אנגעװענדעט הויפטזעכלעך
 פאר־ באשטימונג די שול׳. אין דיםציפצין די פארשטארלן און

 םון פראגן רי צו צוצוג״ן אויפמערקזאם זײער שול די פליכטעט
 װאם ארבעט, דערציאונג דער צו ארגאניזירטקייט, קינדערשער
 דאו־ױ לערער דער פארװאלטונג. שול דער אין זיך אנטװיק׳^ט

 אין זאך, א זיינע אלם, פאדװאלטונג זעלבםט באטראכטן דארום
אנטײצ אקטױוםטן רעם נעמען דאר,? ער װעלכער
 גאנצער דער אין פירערן די איז ארגאניזאציע פיאנערן די
 אײ־ איר פארבייטנדיק ניט פארװאלטונג. ש̂ו דער פון ארבעט

 אבער דארו» פארװאלטונג, זעלבםט א אויױ ארגאניזאציע ;ענע
 פין פאנאנדערשטעלונג געניטער א דורך ארגאגיזאציע פיאנערן די

 זעלבםטפארװאל־ דער פון ארבעט ריכטילע די אײנשטע^ן קרעפטן
 די העכערן פאר קעמפן דארף ארגאניזאציע פיאנערן די טונג.

 ש\ל. אין דיםציפלין די פארשטארקן צו לערנען׳ פון קװאליטעמ
 פאליטעכני־ פאר ארבעט, פון פארמען םאציאליסטישע נײע פאר

 ״די ארבעט. געזעיצשאפטלעכע אנטװיקצען פאר שול, פון זירונג
 קראפט. גװאלדיקע א שול אונדזער איז ארגאניזאציע פיאנערן

 אינ־ די אין באנוצן צו װי װיםן זיך קראפט דער מיט דארף מען
 אט קענען דארה מען און דערציאוננ קאמוניםטישער פון טערעםן

 קאמי־ (בובינאװ, פארפאלקאמען״. און פארשטארקן קראפט ךי
בילדוננ). פון םאר

 מן5 פון דעקרעט זיין אין האט קאמיטעט צענטראל דער
 א'; פראגע װיכטיקע זייער א נאך ארויםגערולט םעפטעמבער

 װיל; װאם די מיט קאטף אומדערמידאעכן אן װעגן איז דאם
 א• שוא םאװעטישער דער םון קינדער די אויף ארויפצװינגען

 קאמיטעט צענטראל דער אידעאאאגיע. פראלעטארישע אנטי
 בא־ עם װאם באדײטונג, װיכטיקע אויםערגעװיינאעך די זעט

 אין שול םאװעטישער דער אין דערציאונג קאמוניםטישע די קוטט
 פארװירק־ פראלעטאריאט דער ״װען םאציאליזם, פון פעריאד

 פאד־ פון באדינגונגען די און קלאםן פון אפשאפונג די אעכט
לאאםנלןאטף״. שטארקטן
 קאמיטעט צענטראל רער האט דעם מיט צוזאמענהאנג אין

 צו ארגאניזאציע י י ט ר א פ די פארגעשאאגן פארטײ דער פון
 אונטער נעמען און שוא דער פון פירערשאפט די פארשטארקן

ע פון אונטעריכט דעם אויפזיכט איר כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג  
 טיטאשוא. און אנפאנג דעד אין געגנשטאנדן ע ש י ט י ל א פ

 אנטי־רעליגיעזע די װערן פארבעםערט באדײטנד מוז דערבײ
 אנטי־רעלי־ שיאער. די פון דערציאונג אינטערנאציאנאלע און

 די פון איינע װערן מוזן דערציאונג אינטערנאציאנאלע און גיעזע
 קאמוניםטישע־ פון אויםגאבע אלגעמײנער דער אין טײאן הויפט

דור. װאקםנדן דעם פון דערציאונג
אײ:־ יםודות, פאאיטעבנישע אויף» שוא פון איבערבױע; דאם

 פאר־ צו ױננט די צוגרייטן ארבעט, פראדוקציאנס שוא אין פירן
 ־ ז י פ דערהויבן צו פאדערט אלץ דאם — לאנד דאם טײדיקן

ר ו ט צ ו  ;טאג צו היינט איז זי װי מדרגה, העכערער א אויף ק
 גויפט װאסער, פון אויםנוצונג ריכטיקער א פון ארגאניזירונג די

 איבונגען פיזקואטור סיםטעמאטישע פון ארגאניזירוננ רי זון, און
 פון רעזשים גענויעם א פון איינשטעלונג די שפיאערייען, און

 א א:פ באט־אכט ־וערט ק־נ־־ער. ,ד־ כאר טאנ ארבעטם רעם
שוא. ־ע־ער פו; נויטװינג־יחײט ב־נרענדע

 די אויפהויבן און אעב; אין פראגראמען נײע די דורכפירן
צענטראא פון געװארן באשטיטט איז װעאכע הויך. דער אויױ שוא
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גן די אין זיך װארפן אזוי לאנד דאם דורך מען פארט  די אוי
םע ען װאס ענדערוכגען, גרוי  פאראײניקטע די אין פארגעקומען זיינ
ז אייזגבאנען די יאר. דריי לעצטע די יזא •שטאטן י  װייניקער פי

 איין פון בלויז רעדט זיי אין פאסאזשירן ביםל דאם גואגאנען.
 פא־ די שטייען שטעט אינדוסטריעלע די אין קריזים. — טעמע
ך יאגט גאםן די אין ליידיק. בריקן ט זי  אמאל. יװי עולם דער מער ני
 אמערי־ די אין דערצויגן מענטשן איילן. צו זיך װאם מער גיטא

ף פאבליק־םקולס, קאנער  אײנפלוס אונטערן פרעםע, געלער דער אוי
 ריידן פארטייען׳ פאליטישע קאפיטאליםטישע די און קירך דער פדן

ם טן םטראשען ארדנונג׳ איצטיקער דער קעגן גאל מי  נאענטן מי
ם םן זיי רעװאלוציע. א פון אנ־ו ט נאך װ״ ס װאם קלאר ני  אזוינ

ט וועט רעװאלוציע די אט ״ נאר בריינגען. זיך מי םן, ז ״ז אז װיי ג  אג
ט איז ײייטער אזוי ״ מעגלעך. ני ך האבן ז ט אוי  צו װאם מער ני

ען און פארלירן ענדערונג. יעדער פאר גרייט זיינ
ען פארמער און ארבעטער אמעריקאנער ט טרוי  דער מער ני
םן, זיי דעמאקראטיע. קאפיטאליסטישער ײ אז װיי ט זזאבן ז  מער ני

ט דערװארטן, צו דואס ט און רעפובליקאנער די פון ני  דע־ די פון ני
ט ;מאקראטן ט רעגירונגען, שטאט די פון ני  און קאנגרעם פון ני

 אין װי הערשאפט, םאציאליםטישע א דא איז עס װאו דארט סענאט.
סן מילוואקי,  םאציאליםטן די אז מאםן, ארבעטנדיקע די שוין װיי

ען שאזיע דער דינ  קאפיטא־ אנדערע אלע װי טרײ אזוי פונקט בורז
שע רעגירונג־לײט. ליסטי

רונג די קאליזי  גרייטקײט זייער מאםן, אמעריקאנער די פון ראדי
ט זייערע אפילו און סיסטעם, נייער א פאר  דערװארטונגעז קלארע גי

ף םטיקן א שאפן רעװאלוציע, א אוי  קאמוניםטישער א פאר באדן גינ
 גוט. זייער עם פארשטייט קלאס הערשנדיקער דער באװעגונג. מאסן

פברויז רעװאלוציאנערן דעם צאמען צו זוכט ער  אמערי־ די פון אוי
 די פון טייל אויפגעקלערטן דעם טעראריזירן דורך מאסן קאנער

שע אונטערדריקן דורך פארמער, און ארבעטער  פראפא־ קאמוניסטי
ע אלע אין פאשיזם דעם דערמוטיקן דורך און .־אגדע ע  פארמען זי

ט אגטמוטיקט טעראר קאפיטאליסטישער דער :אר  ארבעטנדיקע די ני
ר פארשטארק; צו אן זיי רעגט עם פארקערט, מאשן. ע ״  טעטיקײט• ז

ך האט אומעטופ װי מער םגעװיזן דאם זי שיקאגא. אין ארוי

 פאראייניקטע די פון הארץ דאם געװיסערמאסן א<ז א ג א ק י ש
ז איז זי לא:ד. פון מיטלפונקט אינם זיך געפינט זי שטאטן. װיי ל ט״

 צענטראלע די איז לערער דער לערער. דעד דארף קאטיטעט,
שול. פאליטעכנישער נײער דער פון בויאונג דער אין פיגור

 שוה דער װעגן דעקרעט איר אין פארטיי די האט דעריבער
צװישן ארבעט דער ״אין :ילערער די װעגן געשריבן װאם אט
 לענינען פון אנװײזונגען די אן האלטן זיך מען דארף לערער די

 ךארה פאלקםלערער דער ;פאלקםלערער װעגן 1922 יאר אי;
 קײנמאר איז ער װעלכער אוי^ הויך, אזא אויף שטײן אונדז בא

 דעי אי; שטיין ניט קע; און ניט איצט שטײט געשטאנען, ;יט
געזעלשאפט״. בורזשואזער

 מען װאם באגריה גענויעפ א האבן זאל לערער דער כדי
 אויו? אפשטעלן זיך װערט איז שול, םאװעטישער דער אין לערנט

 די אין שול) פאבריק (פ״ם שול אנפאנג דער פון פלא; לערן דעם
װיםנ־ נאטור :יאר 12 ביז 8 פון אנהויבנדיק יאר, 4 ערשטע
 צװײטער און ערשטער דער אין געאגראםיע מיט פארבונדן שאפט
 פארבונד; םיװיק, קענטעניש, געזעלשאפט שטונדן. 100 ;רופע

 מאטעמאטי-לן שפראך, געאגראפיע, שטונדן. 100 געשיכטע טיט
 ־,קינםטלער שפראך, אויםלענדישע דערציאונג, פיזישע ארבעט,

 אפגעגעבן װערט אלעם דעם אויףי מוזיק געזאנג, אויםבילדונג, שע
 ביז ערשטער דער פון אנפאנגנדיק שטונדן, 1115 ביז 900 פון

 םאװעט־- דער אין שילער א װעט צװייפל אן גרופע. טער4 דער
 װעט ער װען קע;ע;, סך א און אויםלערנען םך א זיך שול שער

שול. אזא ענד־ק;

 בא־ ארבעטער רעװאלוציאנערער אמעריקאנער דער פון װיגעלע דאם
 פאר פונדאמעגט דעם געלייגט האבן מארטירער שיקאגער די װעגונג.

 ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם פאר און ארבעטםטאג שעהדיקן 8 דעם
 א געװען יארנלאנג איז שיקאגא מאי. ערשטן דעם — טוב ױם

 לעצטע די װען באװעגונג םאציאליסטישער דער פון צענטער שטורם
שן נאך האט ך צװי  איז שיקאגא אין עלעמענט. לינקן דעם געהאט זי

ך  קאמוניםטישער דער פון פונדאמענט דער געװארן געלייגט אוי
ך איז דארט און אמעריקע אין באװעגונג  צייט היפשע א געװען אוי

 א האט דאך פארטי״. ״װאוירקערם דער פון אפים נאציאנאלער דער
ט שיקאגא אין באװעגונג ארבעטער די צ»יט געװיםע ן געמאכט ני ״  ק

כטען געװיםע אין פארשריט. ף געגאנגען נאך זי איז הינזי  אוי
ט פארגאנגענהייט• •טוין איז אלץ דאם נאר צוריק.  פארטיפונג דער םי

ט קריזים, פונם  רע־ די דואט קלאםנקאמף פונם פארשארפונג דער מי
ט פולםירן אנגע־יזבן שיקאגא אין באװעגונג װאלוציאנערע  מי

 דער פון מיטלפונקט דער װידער װערט שיקאגא כחות. באנייטע
 קאמו־ דער פון געבורט דעם בא זוי באװעגונג, רעװאלוציאנערער

ף טעטיק איז באװעגונג ארבעטער איר פארטיי. ניםטישער  אלע אוי
שן געביטן, נאציאנאליטעטן. אלע צװי

פברויז רעװאלוציאנערער דער  מאםז ארבעטנדיקע די צװישן אוי
ט שיקאגא אין ך װייז ך זי ף ארוים שטארק אוי  פראלעטא־ דער אוי

שן טעטיקײט קולטור רישער  װעז באפעלקערונג. אידישער דער צװי
ב שיקאגא באזוכט האב איך ה״ לינג אנ ך האבן 1980 פרי  דארט זי

שע קליינע צװיי געפונען  שולי פאר די װעלכע שולן, ארבעטער אידי
טא אויפגעבן. געװאלט האבן טוער ן שיקאגא אין ״ני ״  פאר ארט ק

ע  דא הערשט ״עם — דערקלערט מיר מען האט — אנשטאלטן״ אזוינ
 זאל עם װער ניטא איז עם כתות. פראלעטארישע אין מאנגל א

ע קיין פארשװינדן, אלטע די ארבעטן• ט קומען ױנג ט צו..." ני  זינ
ען צײט יענער װ״ בלויז זיינ  אן פאר יװאם אבער פאראיבער. יאר צ

ען עם ענדערונג! נ ״  פונם ברענטשעם 60 איבער אויםגעװאקםן ז
ײ פון ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן שע פינפטל א איבער ז  אידי

ען עס ברענטשעם. שע אנטשטאנען זיינ  אין צענטערן ארבעטער אידי
 אונטערגייענדיקע קלייגע צװײ די אנשטאט שטאט. טײלן אלע

 ארבעטער אן און מיטלשול א שולן, 10 בליענדיקע — שולבלעך
ט גאך איז דאס אמת׳ אונױוערזיטעט.  אידישער אזא פאר גענוג ני

 צענד־ פאר ארט פאראן נאך איז עם שיקאגא. אין װי באפעלקערונג
ע ליקער שע ניי  איקאר־ קלובן, ארבעטער שולן, ברענטשעס׳ אידי

 םפארט־ פאראיינען, געזאגג םעקציעם, דראמאטישע פאראיינען,
 זייער דאס. וױ׳יםן שיקאגא אין חברים אונדזערע װ. א. א. םעקציעס

 עם פארשװאונדן. אינגאנצן איז צוריק יאר עטלעכע פון פעסימיזם
ע מיט דארט •צפרודלט  נייע פאר פלעגער געמאכט װערן עם כחות. ניי

 אר־ פארגרעםערטן א פאר פאראיינען, שול פין נעץ א פאר שולן, 5
ע פאר אונױוערזיטעט, בעטער שע ניי  און ארדן פון ברעגטשעם אידי

אנשטאלטן. פראלעטארישע אנדערע ריי גאנצער א פאר
 געהאלטן ׳ציקאגא. אין פארבראבט איך האב טעג 8 פון נאענט

ען געהאט שטאמ, פון געגנטן באזונדערע G אין לעקציעס טינג ט מי  מי
ט ארדן, פון ברענטשעם די פון עקזעקוטױועם אלע  צענטראלער דער מי
ט און אלײן פארװאלטונג שול  פארװאלטונגען שול איינצלנע די מי

 שולן די אין אינםפעקציע און קאנטראל די דורכגעפירט צוזאמען,
ט באראטונג א געהאט מיטלשול^) און  ארבעטער אין שילער די מי

װערזיטעט, ף געװען אוני  אן אוין= און קאנפערענץ ראיאנער א אוי
 דאם געהאט איד האב אומעטום װ. א. א. איקאר, פון אונטערנעמונג

ארויף• בארג ו.ייט שיקאגא אין באװעגונג ארבעטער די אז געפיל,

 בא־ ארבעטער לעבעדיקםםע די שיקאגא גאך האט ט י ו ר ט ע ד
 איז באװעגונג ארבעטער דעטרויטעד די מיטלװעםט. דער אין װעגונג

ט געװארן געפארבט  פארשי־ אירע פון מארטירער־בלוט דעם דורך רוי
שע די פעלקערשאפטן. דענע  דעטרויט אין ארבעטער־באװעגונג אידי

ך גרופירט ן אין הויפטזעכלעך זי ״ אונ־ כאטש (אוקלענד), צענטער א

אונדזע־ אין אינספעקציע און קאנטראל דער װעגן באריכט א *)
נומער. קומענדיקן אין אריין װעט שולן רע



.1932 ױלי,ק נ ו פ ר ע ד18

אין שול טע0 געפלאנטע די און מיטלשול שולן, 5 דזעי־ע  דעקסטער) (
ען םגעשפר״ט זיינ  קאנצענטרירונג די געגנטן. פארשידענע איבער אוי

ן אין באװעגונג ארבעטער דער פון טעטיקייטן אלע פון ״  געגגט א
ך ע (אוי  אין געװארן געהאלטן זייגען דעטרויט אין לעקציעם 4 מיינ

ט איז מיר׳ דוכט געגנט), זעלבער דער  בא־ ארבעטער די מעלה. קײן ני
ט איר אויםשפרײטן דארף װעגונג ק״ טי  פון געגנטן אלע איגער טע

 דעטרויט, אין פארבראבט האב איך װאם טעג 5 די אין שטאט. דער
 מיטל־ און שולן די אין אינםפעקציע און קאנטראל די דורכגעפירט

טיגגען געהאט און לעקציעם געהאלטן שול, ט מי  עקזעקוטיװעפ די מי
ט און צוזאמען ארגאניזאציעם מאםן אלע פון  שול צענטראלער דער מי

 באזונדער, פאראיינען שול און קאונסילם פרויען די פארװאלטונג׳
ט פונם אונטערנעמונג דערפאל,:רייכער א בא געװען אנװעזנד ה״  פריי

 מעלות אלע זען צו געלעגנהייט די געחאט איך האב פאראיין, געזאנג
 געקו־ בין איד דעטרויט. אין באװעגונג אונדזער פון חםרונות און
: שלוכ פאלגנדן צום מען

ך שטיצן שיקאגא אין װי אזוי דעטרויט אין ברענטשעם אונדזערע  זי
ף הויפטזעבלעך טעטיקײט קולטורעלער זייער אין  פון .זערער די אוי

חערע שולן. אונדזערע ט װילן ברענטשעם אונ ך גערן ני  באנוצ; זי
 זיי לעקטארן. און איינלייטער פאר מיטגלידער אייגענע זייערע מיט

ך קענען ט זי  און ״רענק א מיטגליד, א זייערער אז פארשטעלן ני
ן דורך זאל פײלער״ װערזיטעט ארבעטער אינם באזוך זיי אין אוני ) 

 פלייםיק דורך און (דעטרויט) קורסן אװנט די אין אדער שיקאר-א),
ף גרופע) א אין אדער (אליין שטודירן  אזוי געביטן פארשידענע אוי

ן צו אינטעלעקטועל אויסװאקםן  דיסקוטירן צו בלויז גיט בכות זיי
ך נאר פראגן, פארשידענע אינטעליגענט טונגען האלטן אוי  און אײנליי

 האבן שיקאגא אין לערער אונדזערע מאסן. ברייטע פאר לעקציעם
 אין ארבעט זייער חוץ א טעטיקײט. קולטורעלע גרויםע א אנגעפירט

 אונױוערזיטעט, ארבעטער און מיטלשול פאראיינען, שול שולן, די
ען נ ״ ך זיי ז  ברענ־ די אין לעקטארן און אײנלייטער אלם טעטיק אוי
ט זיי האבן דאך ארדן. פונם טשעס  װאקםנ־ די באפרידיקן געקענט ני
 אין ארבעטערשאפט אידישער דער פון פאדערונגען קולטורעלע דיקע

ך איז פאל זעלבער דער שיקאגא. ט געװען אוי  לערער אונדזערע מי
ט שולן די פאר איז װי םיי גאר דעטרויט. אין  אונדזע־ װען ו.וט צו ני
ן דארפן לערער רע ״ ל ז פי ף פארנומען אזוי טן, אגדערע אוי ק״ טי  טע
ט קענען זיי אז  װאס פאראײנען שול און שולן די באדינען גענוג ני

 שי־ אונדזערע באװעגונג. מאםן א װערן צו מע״לעכקייטן אלע האבן
 קול־ זייערע רעקרוטירן מוזן וועלן חברים דעטרויטער און קאגער

 הויפט־ װ.׳ א. א. פארלייענער, לעקטארן, איינל״טער, כחות, טורעלע
טעט ארבעטער פונם שילער די פון זעכלעך ױוערזי  אוונט די און אונ
 עלעמענט אקטױון דעם פון טייל גרעםטן צום באשטייען װאם קורםן,

 און שיקאגער אונדזערע ארגאניזאציעם. ארבעטער אונדזערע פון
ך מוזן ברענטשעם דעטרויטער טיילן בעםער אוי  פון ארבעט זייער איינ

 קולטור דיםטריקט און שטאטישע זייערע קולטור־דירעקטארן. זײערע
ײן דארפן דירעקטארן ע ז ײן זאלן װאם חברים, אזוינ  אימשטאנד ז

ט געזעלשאפטלעבער זייער פון טייל גרעסטן דעם אפצוגעבן  טעטיקיי
 שטאטי־ אדער דיסטריקט א ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן פארן
 קול־ די מיט קאנפערענצן אפטע האלטן דארף דירעקטאר קולטור שער
ך װי ברענטשעם, די פון דירעקטארן טור ט אוי  שול־ און לערער די מי

ײן אין ארבעט קולטור די אז דערפאר׳ זארגן און טוער  אדער שטאט, ז
קן דעם מיט װערן דורבגעפירט זאל דיםטריקט עני  װאם אימפעט י

היינט. פאדערט באװעגונג אונדזער
רונג די קאליזי אוג־ אין אריינו-עבראבט האט מאםן די פון ראדי
שטעט, אנדערע די אין װי אזוי שולן, דעטרויטער און שיקאגער דזערע

ען װאס קינדער טייל א ט נאך זיינ  אוגטערן ו.עשטאנען צורינן לאנג ני
 נאציאגאלזםטישע םענטערס, היברו תורות, תלמוד די פון איינפלום

 אין גוירל־סקאוטם). (בוי־סקאוטס, פאראיינען פאטריאטישע און שולן
ען קינדער די װאם צייט קורצער דער  האבן שולן אונדזערע אין גיי
 און שרייבן לייענען, נאר געלערנט. בזםל היפש א אי־דעאלאגיש זיי

ך קן זי ש קארעקטן א אין אויםדרי  מען װעלכן שטודױם, א איז אידי
ט קען  עטלעכע אין בלויז גאר אדער חד*טים, פאר א אין דורכמאכן ני

 אין באזון־ מיין פארגעניגן גייםטיקער א געװען איז דערפאר װאנן.
ט זיינעז װאם קינדער, לערנען עם װאו מיטלשול׳ דעטרויטער דער  ני

״ אונדזערע אידעאלאגיש בלויז ז  פון שילער רוב דאס װי געהערן (
,’לי דער און פיאנערן די צו שולן אונדזערע ך האבן זיי נאר )  אוי

 געגנ־ די גרינטלעך קענען צו שולן אונדזערע אין געלערגט גענוג לאנג
 דעט־ פון קיגדער מיטלשול אונדזערע דארט. לערנען מיר װאס שטאנדן

 מארקםיזם־ מאטעריאליזם, היםטארישן דעם דערקלערט האבן רויט
ם, קאפיטאל, פינאנץ עקאנאמיע, פאליטישער פון פראבלעמען לעניניז

 און איינלייטער דערװאקםענע סך א װאס װ• א. א. אימפעריאליזם,
 אונ־ פון קינדער זעלבע די לערנען. דערפון געקענט האבן לעקטארן

ך האבן מיטלשול דזער  דער פון ׳טטרעמונגען אלע אנאליזירט פײן אוי
ט ליד ארבעטער פונם פיאנערן די פון ליטעראטור, אידישער ר א מי  דו

״פראדעטפען״. פונם קינםטלער ױנגע די צו ביז צוריק

שע גרעםערע א האט ד נ א ל ו ו י ל ק  װי באפעלקערונג אידי
ט דעטרויט.  געדארפט קלױולאנד האט אידן ארבעטנדיקע צאל איר לוי

 אן מיטלשול׳ א שולן, 8 דעטרויט) פון מאם די (אננעמענדיק האבן
װערזיטעט. ארבעטער ך האט זי אוני  א« איבער האבן געדארפט אוי
שע צענדליק  קלױולאנד האט פאקטיש נאר ארדן. פונם ברענטשעם אידי

שע 2 בלויז און שולן 2 בלויז  נאך דארט װערט עם ברענטשעם. אידי
ט ןp געפירט ני י שע ברייטע די ארויסצורייםן קאמפאניע י  מאסן אידי
ם פון איינפלום דעם אונטער פון ױניז  (קליװלאנד קלעריקאליזם. און צ

םריינע אן תורות, תלמוד גרויםע האט  היפש א קודיט, כלי איינפלו
טונג). כל־ישראל טעגלעכע א און שולן נאציאנאליםטישע ביסל  ציי

 גע־ שטאט׳ טײלן צװײ אין לעקציעם קלױולאנד אין געהאלטן כ׳האב
ט באראטונ,; א האט  שול־קינ־ די געזען און פארװאלטונג, שול דער מי
רן בא סײ און לערנען בײם םיי דער ע ״  ארויםטריט. עפענטלעכן אן ז
ט דורכגערעדט זיך  גע־ איך בין אלעס דעם פון חברים. פירנדיקע מי

לױולאנדער אונדזערע אז שלוס, צום קומען ם נאך האלטן חברים '  ביי
 שי־ פון חברים אונדזערע װי ניט, נאך שטייען זיי אנהייב... םאמע
ט דעטרויט, און קאו.א שע ארבעטנדיקע די צו פנים מי מאפן. אידי

 כאטש מער, םך א אויפטאן געקענט האט ו. ר ו ב ם ט י פ
 אויסגע־ שטארק װיגטער לעצטן דארט איז ברענטש אידישער אונדזער
שע א האט פיטםבורג װאקםן. ט 55 ארום פון באפעלקערונג אידי  טויזנ
 די װאלטן דעטרויט• פון דריטל צװײ װי םער איז עם נפשות.
שע די צװישן טעטיק געװען חברים ״ האבן מאםן, אידי  פיטם־ אין ז

שע עטלעבע גאך האבן געדארפט בורד<  און ארדן פוגם ברענטשעם אידי
ט שולן 4 א  באנו־ חברים דארטיקע די װי אזוי נאר מיטלשיל. א מי

ט קלױולאנדער׳ די װי זיך, גענען  באזועגונג ײאקסנדיקער אונדזער מי
ם די זיי פארנאכלעםיקן מאםן, שפראכיקע אנדערע די צװישן ק״ טי  טע
ש דער צויישן  פיטסבורגער פירנדיקע באפעלקערונג. רײדנדיקער אידי
 זייער אין באשטײען אידן דארטיקע די אז ייך, פארענטפערן חברים

ר־ קאנםערװאטױוע צוריקגעשטאנענע, פון מערהייט גרויםער קל״נבי
 בא- אידישער דער פון מערהייט גרויםע די טעות. א איז דאס ו.ער.

ט פיטסבורג אין פעלקערונג שט״  װע־ הארעפאשניקעם, ארימע פון בא
ס דער מען  יעדן מיט ראדיקאליזירן ארבעטלאזיקײט די און קריזי

ט זיי מיר װעלן טאג. רן און ארגאניזירן ני ליזי  קעמ־ דעם ארום מאבי
װ פונקט פיטםבורג, אין זיי װעלן באװעגונג, ארבעטער פערישער  אז

 די קעגן קלאם הערשנדיקן פונם װערן אויסגענוצט קליװלאנד, אין ײי
מאםן. ארבעטנדיקע די פון אינטערעםן

ט פול איז צענטערס, אינדוםטריעלע אלע װי ן, א ט ם ג נ א י  מי
 אריינגעדרונ־ דארט האט באװעגונג רעװאלוציאנערע די ארבעטלאזע.

שן גען  קאמונים־ דער פון אפים דער מאםן. ארבעטער ברייטע די צװי
ט פול איז פארט״ טישער  דער צװישן באװעגונג די נאר לעבן. מי

ט יאגגסטאן אין באפעלקערונג אידײטער ף גיי  דארט פאראן צוריק. אוי
.רא,̂® איקאר אן און ארדן פונם ברענטש א ן  איינפלוש זייער נאר י

פן בלויז באשריינקט איז קע קרייז. לינקן אוי  פלאגען חברים אייני
 ש,־ל קיגדער ארבעטער אן עפענען דורך באװעגונג די דארט אויפצולעבן

ק האבן זיי גאר פאראיין. שול א ארגאניזירן און ני טוער. ײיי

 באקלאגן געגנטן פארװארפענע װײטע די אין ברענטשעס אונדזערע
 רעדנער, אן גאר צײט לאנגע א איבער זיי לאזט מען אדער אז זיך,

ער נאענט צו קרמען רעדנער רײ א אדער  דער אנדערן. דעם נאך א״נ
םגעפינען דארף ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער  אזוי װי װעו. א אוי

ט קאארדינירן צו  איינצושטעלן איקאר און פרייהײט״ ״מארו.ן דער מי
ט די סיםטעמאטיש ן צװישן צ״ ״ טן. דעם און רעדנער א װ״  עם צ

ך נאך װעלן ן דעמאלט אוי  צוזאמענטרעפונגען און פארװיקלונגען זיי
גן אנדערע די פון רעדגער די מיט װ״  ארבע־ קעמפערישער דער פון צ
װ״ניקסטנם נאר באװעגונג. טער  סים־ א װערן איינגעשטעלט דארף ׳
ש אין רעדנער די פאר טעם  ברענטשעם די פאר באזונדער און אידי
■ ארדן פונם

ק האט נעבראםקא, א, ה א מ א שע װייני ך נאר ארבעטער. אידי  אוי
 זוכטיפירער־ און ראדיקאליזירט װערט קלײנבירגער פארארימטער דער

ארדן פונם גרענטש אידישער דער באװעגונג. לינקער דער פון שאפט
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בילדונג קאפיטאליסטישע איז װאס סיגאלאװםקי מ.

מאטיװן עקאנאמישע
 זי װי אצגעמײנע, קיין געװען ניט בילדונג איז אמאל גאר

 פון אופן דאמ^םדיקער דער :םיבה די סאג. צו הײנט איז
פדאדוקציע.

 דער פון טײל גרעםטער דער האט צייטן פעאדאלע די אין
 ער האט דערבײ ארבעט. ערד מיט באשעפטיקט זיך מענטשהייט

 נאטירלעך, נעציינ. און אינםטרומענטן אײנפאכע זײער באנוצט
 בא־ באדארפט ניט יצייב־א״גענע האבן בילדונג גרויםע ר,ײן אז

 טאקע און געצײג. איינפאכע די מיט מאניפוליח צו כדי זיצן
 דער — קלאם הערשנדיקער דאטאלםדיקער דער איז דערפאר

 זײנע בילדן צו פאראינטערעםירט געװען ניט — פעדאראלער
יצײי־א״גענע.

נ ב נ ו ד צ ט י ל « ק פ י ד נ ע ט ף ש י ו נ ו  צ
ן ט י י ן נ פ ו ן א ו ר פ ע ע ד י צ ק ו ד א ד ן פ י  א

ר א ע ם י ו ו ע . ע כ א פ ע ג
םיםטעם קאפיטאליםטישער דער אין בילדונג

 גרויסע צונויפגעטריבן האט םיםטעם קאפיטאליםטישע די
 געװען זיי זײנען דארט פאבריקן די אין פױערים ערדלאזע מאםן

 .הערשנדי?[ נייעם פארן רייכטימער נײע שאפן צו געצװאונגען
 פוי־ האלב־װילדער ׳אומוױםנדער, דער בורזשואזיע. די — קיאס

 קאמפצי־ די בא ארבעט דער פאר געטויגט ניט לחלוטין האט ־ער
 ״נע־ אף םאדערונג א אנגעהויב; זיך ם׳האט מאשינען. צירטע

זײן אמװינציקםטן זאלן װאם ארבעטער ארבעטער, ביאדעטע״

 עם איז דעמאלט און רעכענען. אוץ שרײבן לייענען, מיט באקאנט
 שולן בויען צו צוגעטראטן רעגירונג זיין דורך קאפיטאליזם דער
ארבעטער. די פאר

פאבליק־םקולם
 װאס דערמיט, זיך נרויםן פאליטישנם קאפיטאליםטישע

 איז ערשטנם איז בילדונג. אצגעמיינע עקזיםטירט אמעריקע אין
 ״ביל־ נעבעכדיקע אט־די אפילו ליג;. נידערטרעכטיקער א דאם

 איז םקולם, פאבליק די אין קריגן קינדער ארבעטער די װאם דונג״
 אין אנאלפאבעטן פון פראצענט דער און אלגעמיינע. קײן ניט

 פאראז זײנען עם און באדײטנדער. גאנץ א איז שטאטן אייניקע
 די גראדואירן צו אפילו םעגלעכשײט די ניט האבן װאם םך, א

 אויך אמאל און פינפטן פונם פארלאזן זי מוזן און םקול פאבליק
קלאם. פערטן פונם

 זיין צו ? םשולם פאבליק די אין זײ מען לערנט װאם און
 פונם אויםפאלגער געהארכזאמע מאשינען, די פאר ראבאטם גוטע

 פיינ־ פרײםטע, די איז אמעריקע אז און געזעץ קאפיטאליםטישן
 פאבליק דער פון ציל הויפט דער װעלט. דער אין כידינה םטע
 אמעריקאנישע די םאר ארבעטער פאםיקע שאפן צו איז םקול

אונטערנעמונגען. און אינדוםטריען
הײ־םקול די

 יעניקע די װאוהין שול, העכערע א שוין איז הײ־םקול די
 מערםטנט״ל ארײן. טרעטן םקול פאבליק די פארענדיקן װאם

און אריםטאלראטיע ארבעטער דער םון קינדער אן אהין קומען

ך טוט ט די צװישן ארבעט גוטע אוי ש ני  ארבעטער רײדנדיקע אידי
ך פלא:ט ער מאסן.  אול י«רל קיגדער ארבעטער אן ארגאניזירן צו אוי

ט א ע פון קיגדער די פון ברענטיט יוגנ נ ״ מיטגלידער. ז
װא, י, ט י ם ו < ם  מיטלפונקט א געװען אמאל איז א״א

 דורכ׳ן איצט אידן. צװײצן באװעגונג רעװאלוציאנערער דער פון
צן איר פון פארלאזן מער אלץ םיטי םױ װערט קריזים ד״  לינקן אי

מ די עלעמענט. י ו ט און ארבעט זוכן פארט עולם דער גרוים, איז נ  ברוי
 היפיטע א ברענטש אידישער דער אן פירט דאך שמעט. גרעסערע די אין

 פאר־ צו זוכט און םעקציע דראמאטי׳צע א האט טעטיקייט, קולטורעלע
םיטי. םױ אין מאםן ארימע די צװייצן אויפקלערונג *צפרײטן

אי־ באדייטנדיקע א געהאט אמאל האט מינעםאטע׳ ׳ט ו ל ו ד
 און געיצלאםן פאבריק קל״דער די איז איצט ארבעטעריצאפט. דישע

 די קל״נבירגערלעכע. א מער דארט איז באפעלקערוגו. אידייצע די
 אנדערש צו אידן די פון אריבער איז באװעגונג רעװאלוציאגערע

 גרו־ אידן צװײצן עלעטענט לינקער דער פעלקערשאפטן. שפראכיקע
שן דעם ארום זיך פירט ארדן. פון ברענטש אידי

ם י ל א פ א ע נ י  אײנציקע צו האבן ל א פ .ט ס און מ
שע ט אפילו האבן זיי ברענטשעם. אידי ן ני ״ ר״ ק  מי־ שולן. טעגיקע ד

ך האט געאפאליס ט זי סגעבוי  זיך גרופירן עס צענטער. ארבעטער אן אוי
 באדײטנדיקער א װערט ער באװעגוגו.. דער פון טײלן אלע אים ארום

שן טעטיקייט דער אין פאקטאר שע ארבעטנדיקע די צװי  מאסן. אידי
ק שטעט ביידע די אין װערט פבלל :אר ני ״  אי־ דער צװישן געטאן װ

 געפינען מינעאפאלים אין און פאל סט. אין באפעלקערונג• דיישער
ך  װאם פיטםבורו״ אין און קלױולאנד אין װי אזוי חברים, נאך זי

שע די צװישן אז איין, יזיך ריידן ק מען קען מאסן אידי  אויפ־ װייני
 זייער־ אפנויג רעכטן דעם אט אײן נאך זײ װיקלען רוב דאם טאן.
פראזן. לינקע אין

שע צוױי האט י p א װ ל י מ  נאר שול. א און ברענטשעם אידי
שע פאר א נאך פאר פלאץ פאראן איז דארט  און ברענטשעס אידי

ך נ״טיכןט מילװאקי שול. א נאך מינדסטנס  כתות. קולטורעלע אין זי
ק געװען װאלט יעם  זאל ארדן פון דיםטריקם שיקאגער דער אז װיבטי

שע די העלפן און האנט א צולײגן  געבן צו מידװאקי אין תברים אידי
שע די צװישן ארבעט די שטויס א מאםן. ארבעטנדיקע אידי

ף פונקט נייער א איז אינדיאנא, ,ד נ ע ב ט ו א ם  דער אוי
 דער װאם צייט קורצער דער פאר באװעגונג. לינקער דער פון מאפע

 פרא־ באל היפשע א אראפגעבראכט שוין ער האט עקזיםטירט ברענטש
שע ארטיקע די אויפגערודערט און כחות קולטורעלע לעטארישע  אידי

 פארשידענע קומען ברענטש אונדזער אין לעקציע א צו באפעלקערונג.
טן גענאםן, עלעמענטן, ם מני ײ אידן. ׳צול און צ  פראגן, שטעלן ז

ײע די אז זעט מען דיםקוטירן.  זיי טרייבט זיי׳ רעװאלטירט לאגע נ
ף ע אוי ״ װעגן. נ

ן בלויז אפילו ארדן, אונדזער אז איז שורה אונטערשטע די ״  ז
 באדייטנדיקער א איז באזוכט׳ האב איך װעדבן טייל, אידײצער

ט כח דער אט מאםן. ברייטע ארגאניזירן און אויפצוקלערן כה  װייז
־  איז עס װאו שטעט גרויםע די אין שטארקער ארוים נאטירלעך זי

 און פירן קענען װאם כהות אינטעלעקטועלע צאל געװיםע א פאראן
 אונדזערע פון לערער די דערב״ שפילן ראל באזונדער א לערנען.

ט אומעטום כמעט זיינען זיי שולן.  נא־ קיגדער, פון לערער בלויז ני
ך ען זיי דערװאקסענע. פון אוי ך זיינ  אוז טוער געזעלשאפטלעכע אוי

ך האבן זיי פון טײל א  רע־ דער פון פירער טיכטיקע צו אגטװיקלט זי
 קלײנע די אין לאי-ע די איז ערגער באװעגונג. װאלוציאנערער

ט האבן װאם שטעט ״ ל־עקטאר. און לערער קיין שול, קיין ני עז ז  זיינ
ף בלויז אנגעװיזן  קו־ װאם קרעפטן קולטורעלע אויסװערטיקע די אוי

ט מען ע ברענטשעם אנדערע רעגלמעםיק. גי ך זרכן אזוינ  ארויסצו־ זי
רונ־ אראנזשירן גרופעם, דראמאטישע ארגאניזירן דורך העלפן  אויפפי

ך באנוצן זיי גען. ך זי ט פון אוי ט צײט צו ציי  קאנ־ אונדזערע מי
ײטונגען פאר ספעקטן  אלץ נאך איז דאם נאר דיסקוםיעם. און איינל

ט  װערן צו און באדערפענישן קולטורעלע זײערע דערפילן צו גענוג ני
 באזארגן צו װי פראבלעם די שטעט. זייערע אין כח קולטורעלער דער
ט  באזונדער געגנטן, װייטע די אין ברענטשעס אונדזערע קולטור מי
ע איז שטעט, קליינע די אין  אונ־ פון אויפגאבן אקטועלע די פון אײנ

 פאר־ נעענטערער אין שטיין דארפן מיר דעפארטמעגט. קולטור דזער
ט ביגדונג ײ דירעקטארן׳ קולטור זײערע מי  אי־ אפטער אויפקלערן ז

 אוי גרופן שטודיר דארט ארגאניזירן ענערגיש אויפגאבן, זייערע בער
פאראיינען. שול און שולן קינדער ארבעטער מער װאם דערמוטיקן
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 אנהויבן פרי מוזן קינדער ארבעטער ארימע קליינביתער. די פון
 דער קריזים־צײט. היינטיקער אין םפעציעל ארמגט, זוכן צו

 סאפיטאלים־ פארן צוצוגרייטן איז הײ־סקו^ם די פון ציל הויפט
 םטענאג־ æp־pipp :׳טקלאםן וױיםע־ל^לנער גענוג קצאם טישן

װ. א. א. פאר?ויפער ראפער,
קאלעדזשעם

 פראצענט ?ליינער א גאר אן שױן קומט ?אלעדזשעם די אין
 מיטל דער פון קינדער דאס זיינען מערםטנטײל ארבעטער־ױגנט.

 ?ליינבירגער־ פונם פראצענט ?ליינעם א גאר מיט בורזשואזיע
 אויך און שטאט פארן באאמטע די צוגעגרייט װערן דארטן םום.

 שרייבער׳ אדװאקאטן, :״אינטעליגענציע״ געדופענע אזוי די
װ. א. א. זשורנאליםטן אקטיארן,
 זיך בארימט װאם אמעריקע, אין ־אז מערקװירדיק איז עם

 עקזיםטירט אינםטיטוציעם ״פרייע״ אירע מיט שטאר? אזוי
 די :אנשטאלטן בילדונג אירע אין סיםטעם שיכט[ א פאקטיש
 זעלט; זייער װעט איר לױאלעדזש. און הײ־םלװל םלװל, פאבלי?
 שול טיפ אײן גרארואירט האבן װעלבע מענטשן, אז טרעפן,

 נידערי־ א גראדואירט האבן װאם מענטשן מיט פארקערן זאלן
yiyp, זיי• םון שול העכערע אדער 

בילדונג קאפיטאליםטישער פון מאטױון אידעאלאגישע
 פאלט בילדונג קאפיטאליםטישער דער פון אידעאלאגיע די

 שטאט דער שטאט. פונם אידעאלאגיע רער מיט צונויף שטענדי?
 אין אידעאלאגיע זײן דורכצופירן מעגלעכ?ײטן אלע אן װענדעט

 בילדונג ?אפיטאליםטישער דער פון צװע? הויפט דער שולן. רי
 אזוי ע?ם.פלואטאציע פון םיםטעם איצטילע די אויפצוהאלטן איז

 גע־ דער דורכגעפירט װערט לימודים אלע אין מעגלעך. װי ?א;ג
 רעזולטאט א איז זי בעסטע. די איז אררנונג איצטי?ע די אז דאנ?

”i אבער רעװאלוציעס, אפילו ארדנונגען, פריערדי?ע. פון p בע־ 
 צוױיערלײ פאראן ם׳זײנען זיין. געמאלט ניט גאר ;yp סערע

לעבן. אין דורכגעפירט װערט טעאריע אט־די אזוי װי אופנים
 איצטי?ע די פארטיידילן אין באשטייט אופן ערשטער דער
 אי־ אנגעװענדעט װערט זי ?ריטיק. םארט יעדער ?עגן םיםטעם

 ניט־ דער אונטער םלול, פאבליל ?אזיאנער דער אין בערהױפט
 איז נאר ניט אל־ז׳/ איבער ״אמעריקע לאזונג געשריבענער

 דער פון אפילו נאר לענדעה אנדערע פון לערנען צו װאם ניטא
 געזעצ־ או* געװיכט לייג; מען דארף פארגאנגענהייט אייגענער
 בכייז װערן ביבער טע?םט רעװאלוציע. או» ניט און לעכ?ײט

 ם׳פאםט װי געשיכטע־לימוד דעם אױםצוטייטשן כדי געפעלשט
 פוז פראפעםאר א נאר זאל און הערשער. איצטי?ע די פאר זיך

?$3 אדער היי־ס?ול אין לערער א אדער ?אלעדזש א  םקויל בל'
 ער װעט נעדאנ?, ראדי^אלן א עפעס מיט ארויםצו?ומען װאגן
 ארויםגעװארפי און באלשעװיזם אין װערן טpבאשולדי נלײך
 אויםגעארבעטן שטרײנג א לויט געלערנט װערט אלין װער;.

 אויסצופאלגן פארפליכטעט איז לערער יעדער און שולחךערוך,
ת. ביז א פון

 פארענטפערן אין באשטייט לערנען פון אופן צװײטער דער
 זי װערט אויםנאמען ?לײנע זײער מיט םיםטעם. עpאיצטי די

 מען באנוצט מערסנטייל שולן. רעגירונגס די אין אנגעװענדעט
״ראדילדאלע״ ״פרייע׳/ ״פראגרעםיװע״, גערופענע אזוי די אין זי
 מען זעט שולן אט־די פון טייל גרעםטן דעם אין שולן. װ. א. א.

 מען סיםטעם. ערpאיצטי דער איז חםרונות סך א איין טאלע
 םים־ ?אפיטאליםטישער דער אין טעותן די אף אן דארט װייזט
 צװעק מיטן נאר איר, שאדן צו אבזיכט דער מיט ניט אבער טעם,

 אוים־ אביםל מ׳װיל לייטישער פײנער, מאכן אױםבעםעדן, זי
 אדבעטער ע?םפלואטירטע די כדי הערשער, אונדזערע מענטשלען

 אפיטאליזםp פונם פנים העםלעכן דעם דערזען ניט זאלן מאםן
 אים. פון װערן צו פטור פארזוך ?ײן מאכן ניט און

 קאפיטאליזם אונטערן ארבעט גײםטיקע און פיזישע
 א אריינצוטראגן אפיטאליזםp פונם ׳אויפגאבע די איז עם

 די זיך נעמען דערפון און פראצעםן ארבעט די אין צעטיילונג
איצטילער דער אין ארבעט גײסטי?ער און פיזישער פון באגריפן

 » שאפן צו םאראינטערעםירט איז ?אפיטאליזם דער ארדנונג.
 למשל, ארבעטער. “״גײםטיקע און ״פיזישע״ די צװישן מחיצה

 באטראכט; ויפערpפאר ללויר?ם, לערער, אנגעשטעלטע, אפים
 מע; האט ש?לאפן אט־די פאר ׳ארבעטער. קיין פאר ניט זיך

 האבז ערשטנם ״װערטער־בוך״. םארט נײעם א צוגעגרייט אפילו
 !,ארבעט צװייטנם, ;״עטפלאיער״ אן נאר באם, ?יין ניט זײ
 דריטנס. ;״פאזישאן״ א האבן זיי נאר דזשאב, א אןז ניט זײ

 ״פיי־ פערטנם^ ;״םאלארי״ א נאר װײדזשעם ?יין ניט זיי ?ריגן
 םינפטנם, ; ז״ ״דיםטשארזשד״ מע נאר ניט, זיי מען ערט״

 ״אװערטײם״ i״p פאר באצאלט ניט ?ריבן און ניט זײ ארבעטן
 עפ װייםט לײדער למלכות. ?רוב גאר עפעם דאך זיינען זיי —

 עפ אפנרונד אן פאר װאם ארבעטער באװאוםטזיני?ער יעדער
 די און ״גײםטי?ע". די און ארבעטער ״פיזישע״ די צװישן ליגט

 א גאר שוין דעם אין שפילט טערמינאלאגיע אויבנדערמאנטע
 אט־ ארוים מע; ברײנגט ם?ולם פאבלי? די אין ראלע. װיבטי?ע

 בטול מיט רערט מען ?ינדער. די פאר שארף זײער צעטײלונג די
 גײםטי?ע די פון רעםפע?ט מיט און ארבעטער םיזישע די פון

ארבעטער.
דערציאוננ קאפיטאליםטישער פון שטריכן פאראקטער

מע; װי אופן אינם גלייך מען זעט דאם אינדױוידואליזם.
 שול; די אין בײנ?לעך די שולן. ?אפיטאליםטישע די איז לערנט
 זאצ ?ינד איין ?יין אז שטייגער, מין אזא אף צעשטעלט ז״נען

ען ניט זיך  פאר ם׳?ומט װאם צװייטן. א מיט צונויפרײדן ^נ
גוט. זייער ?ינדער די װייםן ארויםהעלפן אדער אונטערזאגן

 ע־pרא פון מענטשן, גרויםע פון ?ינדער די דערציילט טע
 װעלכע ״מענטשן״, פיינע אזוינע נאך או; שװאבן פון פעלערן,

 לאפיטאליםטישער דער אין ״נאמען״ א דערװארבן זיךי האבן
 פײנע אט־די יאזוי װי ־lyTPp די אפשר מען דערצײלט װעלט.

 ניט. דאם ניין, רייכטימער? זייערע אר״נגע?ראגן האבן לייט
 זײער א־ן זיינען זײ אזוי װי זיי דערצײלט מע װאדען? נאר

 אזוי װי און שילךאינגלעך, און שיך־פוצער ארימע נעװען ױגנט
ע זײערע דאנל א זיך האבן זיי ל ע ו ד י ו ו י ד נ י  פיי־ א

 ארויפגע־ באלעבאטים זייערע צו איבערגעבענ?ײט און אי?ייטן
 די פאר מוםר־השכל דער צושטאנד. איצטי^ זייער צו ארבעט

nypj'p ארבעטער־לינדער. זיינען װעלכע פון טייל ג־עםטער דער 
 װען װיםן און פארשלאפענער ?יין זײן ניט נאר מ׳דארו» אז איז,
(טשענם). שאנם פארן גיליק, פארן אנצובאפן זיך

^ א אף םיי װערט װאס אגיטאציע, אט־דער מיט ע ר  און די
 איז ?ינדער, די אין איינגעפלאנצט אופן אומדירע?טן אן אףי םײ
 ?אנ?ורענץ. פון מדה פיינע די זיי אין אנטװיללען צו אויםן מען
 בראװ־ דער שטאר?םטער, דער פאסי?םטעה דעד אז דעם, פון

 דעד געזעצלעך. איז רויב זײן און זינן pשטענדי װעט םטער
 דערצ' ביישפילן און לאגע, זײ פארבעםערען צו זען דארןז יחיר

 אינדיװידו־ דעם לעןpאנטװי דארןז מע אז גענוג. פארא; זיינען
 אויך געשיכטע די אפילו מען נעמט שײך, ניט דאך איז אליזם

הילף. צו
געשיכטע מאכן מענטשן גרויםע

װאשינג־ דזשארדזש צעזאה ױליאום מו?דון, אלע?םאנדר
^לז׳ אייברעהעם נאפאלעאן, טאן,  ז״נען װילםאז װאודראו לינ

 זיינען זײ נעשיכטע. די געמאכט האבן און פירער גדויםע געװען
 איבערגע?ערט האבן װאם ברױת׳ גװאלדאװנע די געװען עם

 נע־ ארדנונגען, אלטע צעשטערט רעװאלוציעם, געמאכט װעלטן,
־vsn די טענטשן. ״גרויםע״ די פון װילן לויטן אלץ — נײע שאפן

 דארף מע װאם כח, בלינדער א נאר איז זי ניט. דארט מען זעט םע
■îpym עpאײגננוצי פאר אויסנוצן

 די געשניטן האט בורזשואזיע די יאויב אז ניט, מיינט אבער
 צופ־ שוין זי איז רעװאלוציע, פראנצויזישער דער פון פרוכט

מיט־ אלע אנגעװענדעט װערן עם םאר?ערט. פונ?ט דערמיט. רידן
 אן עפעם, אנשילעניש אן װי רעװאלוציע די פארצושטעלן לען

 און דערפון איינהיטן געלענט ניט זיך מ׳האט װאם אומגלי?,
טע?םט־ביכער מאדערנע די אין אזוי װי טאלע, מיר זעען דערפאר



21ק נ ו פ ר ע ד.1932 יךלי,

(רעצענזיע) צױניזם*) דעם פון פרצוף דער ױקלםאן ר.

צטיקן דעם אין ם דער װען מאמענט, אי ניז ך האט ציו  אנטװיקלט זי
ט ווײם־גװארדייער די פון שותף אפענער אן װי  פלעכט ער װעמען מי

 סאװעטן־פארבאנד׳ דעם קעגן פארשווערונג־פלענער פינצטערע צוזאמען
ם .s חבר איז ם״. דער אראבער, די ״פאלעםטינע׳ בוך נאװיק׳ ױניז  צ

 ארויםגעגעבן, ערשט האט ארדן ארבעטער אינטערנאציאגאלער דער װאם
דערשיינונג״ װיכטיקע א

ם, דער ױניז אל־ דער פון הענט די אין אינםטרומעגט אן װי צ

ם״, דער אראבער, די ״פאלעםטינע, *) ק פ• פון ציוניז ‘,פאר נאװי
ױ ארדן׳ ארבעטער אינטערנאציאנאלער לאג  בוך דאם .1932 <ארק, ג

ײטן. 157 האלט םענט. 30 — ארדן פון ברענטשעס פאר םענט, 50 פרייז ז

 אומברחבזנותדיק װערן רעװאלוציע פראנצויזישער דער איבער
 דער פון פירער און ־עלדן די אפגעהוזקט און ארונסערגעריםן

רעװאלוציע.
 גלא־ מ׳זאל אויב אז פארשטײען, פעדאגאגן בורזשואזע די

 נאך עם קען רעװאלוציע פראנצױזישע בורזשואזע די ריפיצירן
 אומ־ איצטיקע די אונטער אז געדאנק׳ צום בריינגען שילער סך א

 ,55איבערקערעני׳ גװאלדזאמע א געשאדט ניט אויך װאלט שטענדן
 אז שטועסט, װער אזוי. טאקע הערשער די ציטערן דערפאר און

 זיי פארלירן רעװאמציע, באלשעוױםטישער דער צו ם׳קומט
 אלם אבסורד. פשוטן ביז דעמייע; און גאר ביז קעפ זייערע

 םקול פאבליק איין אין װאם פאקט, דער דינען ק^ן ביישפיל
 :שלעכט פאר םינאגימען פאיגנדע געגעגעבן לערערין די האט

 גענוג ניט נאך איז דאם אבער באלשעװיק... טיױול, אנשיקעניש,
 קומט דא אדדנונג איצטיקער דער צו קינד דאם צוצובינדן אויף

רעליגיע. די צונױן
םיםטעם בילדונג ליופטישער8ק»פיט דער אין רעליגיע

 די אמעריקע אין איז אפיציעל װאם דעם אח קוקנדי? ניט
 זיי; אויך זי דארף פאלגלעך און שטאט פונם אפגעטײלט קירך

 פון זעקםטל פינ^ מערן בילדונג־םיםטעב, דער פון אפגעטײלט
 דאם אויב רעליגיעז. אונטערריכט קינדער אמעריקאנישע די

 מען לערנט םקול, פאבליק דער אין אפיציעי געטא; ניט װערט
 װערן קינדער אלע און שטונדן. שול די אויםער קינדער די מיט

 רעלי־ זייערע באזוכ; צו לערער םקול זייערע פון אױפגעפאדערט
 א אנגענונ־ען םטייט יארק נױ אפילו האט לעצטנס שולן. גיעזע
 א א־ז צװעק דער העברײאיש. פאר קרעדיט גיט װאם געזעץ

שױלן. קלעריקאיע די באזוכן קינדער די באװעגן צו :קלארער
 דער צו ארבעסער־קינך דאם צובינדן פולשטענדיק כדי און

 פאטריאטישן כזיט אנפאמפען אים םען זעט שטאט־אידעאלאגיע
נאר. זיך לאזט עם װיפל אף שאװיניזם

פאטריאטיזם
 װאם שאוױניזם, פאטריאטישן דעם װעגן רעדנדיק ניט שוין

 פאטריא־ דער װערט טעקםט־ביכער, אפיציעלע די אין הערשט
 אר־ מיציטערישע קינדערשע די דורך אײנגעפלאנצט נאך טיזם

באי־םקאוטס. די גאניזאציעם,
באי־םקאוטס. די װעגן באגריף שטיקל א האבן צו כדי

 ארגא־ אט־דער פון שפיץ דער אין אז זינען אין האב; מען דארף
 םך א אין לאנד. פון קאפיטאליסטן רײכםסע די שטייען ניזאציע

 רעגלמע־ אײנגעפירט װער; היי־םקולם אי; אפיהו און קאלעדזשעם
 אבליגאטא־ איז דאם שילער. די פאר איבונגען מיליטערישע םיקע
 שולז אמעריקאנישע די פון מיליטאריזאציע די װיפיצ אף ריש.

 :טאבעלע פאמנדער פון באגריף א האבן מען קען געװאקסן אין
 אויםשטאטוגג און למו־ים מיליסערישע אף איז קריג פארן

דאלאר 800.000 ------- געװארן אויםגעגעבן שולן די פון

אזיע, אידישער װעלטלעכער שו ל װיכטיקער א איז בורז ״  דעם פון ט
 א<ן קאפיטאליזם. אלװעלטלעכן דעם פון אפאראט אימפעריאליםטישן

ק קאפיטאליזם, דעם פון ראנגדעגישן די ך זוכנדי  ארויםצוראטעװען זי
 ארוים־ — אר״נגע?ראבן איז ער װעלכן אין װינקל טעמפן דעם פון

ף זיך צוראטעװען  הארעפאשניקעם ארבעטער, דו פון חשבוץ דעם אוי
ם דער לייגט —פעלקער קאלאניאלע אוגטעריאכטע און ױניז ײז צו צ  ז

ף אקםל. ך אפשר און — בכח נאר איז ער זויפל אוי  איבער אוי
ן צו ער טראגט — כחות זיינע שטייערונג, זיי  — אידעאלאגיש םיי ביי
רן דורך צי פי טי ט זיך אידענ אזיע, אלװעלטלענער דער טי שו  םיי בורז

ש שע די אונטעריאבן דורך — פיזי  הארע־ און ארבעטער מאםן אידי
זײ־ פארטומלען און זיי נארן דורך און פאלעםטינע, אין פאשניקעס

דאלאר 8.000.000 ---------—---------------------------איצט
פראצענט. הונדערט םופצן אף* פארגרעסערונג א

 זיינען איבונגען מיליטערישע װאו שולן די פון צאל די
פראצענט. 400 אף* פארגרעםערט זיך האט געװארן אײנגעפירט

בילדונג
פאםי־ אירע מיט װעלט די װייזן צו מימל א איז בילדונג

 די סײ מעגלעכק״ט א גיט זי ליכט. אטתער זייער אין רונגען
 א אף למודים אלע אין באטיילי?ן צו זיך שילער די םיי יערעה
 װייםט װאם יעניקער, דער נאר ניט איז לערער דער אופ;. חברש;

 א אויך אליין צייט זעלבער דער צו איז ער שילער. פונם מער
אמת;. :ייע פון זוכער א שילער.

י ע ד ש י ט ס י ל א ט י פ א ג ק נ ו ד ל י ז ב י  א
, א ע ש י ט א מ ג א  איז װאם אזעלכע, הײםט דאם ד

 פאר־ א צוליב און פלאן געװיםן א לויט געװאר; אויםגעארבעט
 אי! צװייפל קײן איבער ניט לאזט און ציל, באשטימטן אוים
 אי־ פערזענלעכער פאר מעגלעכקײט שום קיין געלערנטן, דעם

 (קאפיטאליםטי־ םיםטעם דאגמאטישער דער אין :יציאטױוע.
 מיטן באװאפנט איז װעלכער יעניקער, דער לערער דער איז שער)
 אין קומט שילער דער געגנשטאנד;. געלערנטע די פון װיםן פול;
 װיםן. פארגרײטן םפעציעל מיטן װערן צו אנגעפאמפעט שול

 און לערער צװישן אומגלײכקײט אן שוין זיך נעמט איײן דערפון
 אףז װי זיר אף קוקן צו אן װילנדיק ניט הייבט לערער דער שילעד.

 שאפט דאם נידעריקע. אה װי שיצער די אוי און װעז;, העכערן א
 די צו שילער די מצד באציאונג אונטערטעניקע שקלאפישע א

לערער.
 םאראינ־ גארניט יאיז םיםטעם בילדונג קאפיטאליםטישע די

 זעלבםטשטענדיקע, מענטשן, פרײע אנטװיקלען צו טערעםירט
 בורזשו־ די מיינונג. אײעגנער אן מיט און װילן אייגענעם אן מיט
 אריינ־ זיך זאלן װעלכן מענטשן, אגסװיקלען װילן פעדאגאגן אזע

 אלס סיםטעם, עקםפלואטאטארישער איצטיקער דער אין פאםן
 װערן צװעק זעלבן דעם פאר און ראבאטם. סטאנדאריזירטע

 ״גײםטיקע״ יאון ״פיזישע״ באזונדערע צוגעגרײט אויך טאקע
 עלןזיםטירט שולן קאפיטאליםטישע די איז װייל און ארבעטער.

 מיט מענטשן װעזנם, נידעריקערע און העכערע פון צעטײלוננ א
 םים־ שטראף) א אויך עקזיםטירט װילגלאזע, און אויטאדיטעט אן

 רעבעלירנדיקע די און פארעקשנטע די צװינגען צו אויףי טעם
 בא־ פאראוים דעם כלל, אנגענומענעם דעם אונטערװארפן זיך

 אין נאר ניט אוים זיך דריקט שטראף די און שאבלאן. שטימטן
 איז איבערלאזן צײכנם, קאענערע װי מיטלען, ״גייסטיקע״

 שילער די פארשאפן אין טאקע נאר יאר, א נאך אף קלאס זעלבן
 אײערע בא אן זיך םרעגט אדרבא, שלאגן. דורך יײדן, פיזישע

 ענט־ דערויף אײך װעט מע װאם זען איר װעט קינדער אײגענע
פערן.
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ם דער װאו ״גלות״־לענדער, די אין מחות זןרע ױניז פונקציאנירט. צ
שע די םטי ױני ש באטש אמעריקע, אין ארגאניזאציע צ  נומערי

ק זי איז שטי ט פון מיטגלידערשאפט (א קלײן ני  ארום װי מער ני
ט) פיר  אי־ יעדער כמעט גרוים. זייער אײנפלום איר אבער איז טויזנ

שן, און פראצענטניק עםטייטניק, ריל פאבריקאנט, דישער  איז פאליטי
םט. א םטן צױני ױני ען צ ך זייי שן פון אויםער — אוי  — אידן די צװי

רן פאליטישע אזעלכע, עו ס הואװער, ווי פ  העמילטאן בארא׳ קוירטי
מי פיש, שי  לײבאר־ אזעלכע און האלמס, דזשאן גלח דער װאקער, דז

 און דובינםקי שיפליאקאװ, שלאסבערד״ װאל, מעטיו װי פייקערס
. אנדערע.

ם חבר  אמערי־ די װען צײט, א אין דערשינען איז בוך נאװיק׳
שע קאנער פטי װני  אן אײנשטעלן גענומען זיך האט ארגאניזאציע צ

רן, צו לאנד גאנצן איבערן אפאראט טי װייז זאלן אידן די אז אגי  מאםנ
ם דער איצט זיך נעמט איבערהויפט פאלעםטינע. קיין פארן ױניז  קאנ־ צ

ן צענטרירן  דער װעמען דעקלאםירטע, מאםן די ארום אגיטאציע זיי
ם װאקםגדיקער  עקאנאמישע זייערע פון ארויםגעשטויםן האט קריזי

ם דער פאזיציעם• ױניז בן לעצטנס האט צ  און באראבאנעװען אנגעחוי
מ״טערן ט איז פאלעםטינע אז דעם, וועגן טרו  פון געווארן אנגערירט ני

ם; דעם ריזי איז אז ק  ,װאס װעלט דער אין לאנד איינציקע דאס ם׳
ט פילט ם דעם ני דן ״פראספעריטי״. פון לאנד א — קריזי אי ט ״  מי

ן אין שרװען געלט״, ״  ״מארגן ״פארװערטם״, ״טאד.", דער קול א
שע אנדערע די און זשורנאל״  געפינען ארגאנען, בירגערלעכע אידי

קן דעם פאלעםטינע אין צי ערן אײנ אינװעסטמענטס. זײערע פאר פלאץ זינ
שע די בלאפן צו צילט פראפאגאנדע דאזיקע די  ארבעטער אידי

ט הארעפאשניקעס און  זאל עם ״פראםפעריטי״. װעק באבע־מעשױת מי
םן, ע דאם איז פאלעםטינע אז ־יי ־ צי ײנ  אידישער דער װאו לאנד, א

ט ליידט ארבעטער  פאלעםטינע דארף דעריבער און הונגער, קײן ני
שע אלע פון װערן געשטיצט  האט פראפאגאנדע אט־די ארבעטער. אידי

ך ט פארשטארקט עיקר דער זי  די פון אויסברוך צארנד״קן דעם זינ
 כדי ,1029 יאר אין מאםן אראבישע פארוזונגערטע און אונטערדריקטע

םטן די פון מעשים די פארדעקן צו דערמיט ױני  פאקטן אמתע די און צ
שע די פאלעםטינע. אין לאגע דער פון סטי ױני  אגענטורן און אגענטן צ

ען ט ארויםגעקומען אפילו נאך זיינ ם׳ דער אז לעגענדעם, מי ױניז  די צ
שע סטי ױני  די פאר הצלחה״ און ״גליק געבראכט האט קאלאניזאציע; צ

שע די אז ;מאםן אראבישע םטי ױני בן״ האט קאלאגיזאציע צ  ״דערהוי
מאםן. אראבישע די פון קולטור־מצב דעם װי עקאנאמישן דעם

ס חבר ק׳  הינטער רויך־פארהאנו. דעם ארוגטער רייסט בוך נאװי
ם דער װעלכן ױניז ע באהאלטן האט צ נ ״  ער און מעשים, רויבערישע ז
 נאציאנאל־שאװינים־ דאזיקער דער פון פרצוף אמתן דעם אוין» דעקט

ן אין גאװיק פאלמעםט כירורו. געניטער א װי באװעגונג. טישער  זיי
שן דעם בוך םטי ױני קן צ ט און קערפער, פוילנדי  שעד־ די אף אן װייז

קן יעדן פון לעבקײטן צי ײנ זײנעם. גליד א
ן אין ״ ר ז פי ך שטעלט אר״נ  פאלעםטינע אף אפ נאװיק חבר זי

ך געפינט װאס לאנד־קארטע, די מפא.  ל״ענער דעם תעלפט בוך, אין זי
ר ע ״  פאלעפ־ פון לאגע געאגראפישער דער אין אריענטירן זיך פיל ז
ף און טינע, ק איז פאלעםטינע וויפל אוי  א װי איינגלאנד פאר װיבטי

שן דעם העלפט װאם פאזיציע, םטראטעגישע לי  אנ־ אימפעריאליזם א״נג
אזיע. אין הערשאפט בלוטיקע זיין האלטן

ק חבר פאלעפ־ פון גרוים דער װעגן בוך דעם אין דערציילט נאװי
 געפינעי עם װיפל גוט, איז ער צװעקן װעלכע פאר באדן, איר טינע,

דן, װיפל און אראבער דארטן זיך שע די פון ראלע די אי  בלוט־זויגערי
ם דער אזוי װי עפענדים׳ ױניז  פון װעמען, פון און באדן קויפט צ

ך נעמט װאנען שער דער פאר באדן זי  װיפל קאלאניזאציע, צױניםטי
 װעמעס אראבער די פון װערט װאם פאראן, בכלל דארטן איז באדן
סטן. די צו פארקויפן עפענדים די באדן ױני צ

ט ״ן רעגירונג אײנגלישע די ױאם פאקטן, ומענטאלעpדא לוי ל  האט א
ך געפינען פארעפנטלעבט,  פרא־ “דרייםי צו נאענט פאלעסטינע אין זי

ען װאם אראבער, — פעלאכן לאנדלאזע צענט נ ״  גע־ אראפגעטריבן ז
לאנד. זײער פון װארן

װייזט ער װי נאכדעם ײטז׳ און פאקטן מאםע א דורך אן, ׳ א״גצלה
ט די ק״ טי כ  ארא־ די פון לאגע די איינגלאנד, פאר פאלעםטינע פון װי

 און מאניפולאציעס פארשידענע די עפענדים׳ די פון ראלע די בער,
שן דעם פון שװינדלען ט אימפעריאליזם, איינגלי ״  דעם צו אריפער ער ג

שן סטי ױני איז װאפ ער, דערצ״לט דא פאלעםטינע. אין אנמ־יף צ  ם׳
ש אזעלבעם בו  עם אזוי װי און באדן) דעם (אײננעמען הארץ״ ״כי

ם דעם פון װערט ױניז ט ער פראקטיצירט. צ שקין, װאם איבער גי  אוםי
פט דער םוד״ ״קרן דעם פון הוי  דעם בא ד,אט האיעםאד), (קערען הי

שן םטי ױני  דארטן האט ער דערקלערט. באזעל אין קאנגרעם זיבעצגטן צ
אגט: געז

ן װעט דער באדן, דער געהערן װעט עם װעמען ״צו  דער זיי
ען מעד.ט איר לאנד. פון הערשער אן א אביב תל קיין בר״נג לי  מי
ען קאנט איר מענטשן, םבוי  װען װאלקגקראצערם. און פאבריקן אוי

ן א געהערן װעט ארום באדן דער ד מ ע ר ־ פ ם י ר ע י ו פ
ט לאנד דאם װעט ׳p ל א פ ן ני ״  וועט עם נאר ישראל׳ ארץ ז

פן ט). ערשטע ,3 נומער (״?אנגרעם־צײטונג״, פאלעםטינע״, בל״ ״ ז
 פוי־ ״פרעמד א פאלעםטיגע אין זייכען אראבער די אז הייםט׳ דאם

איז אז און ערים־פאל^/ ם דעם פון אויפגאבע די ם׳ ױניז  ארויםצו־ צ
םן  פויערים־פאל?"• ״פרעמדן דעם פון פים די אונטער פון באדן דעם ר״

pדער אזו< װי באגריף, א ?ריגן צו כדי אבער שארף. און לאר 
ש פון פראצעם ט פרא?טיצירט, װערט הארץ״ ״פיבו  אן נאװי? איבער גי

צוג ס  פון געװארן באשטימט איז (װעלכע ״שאו־?אמיםיע" דער פון אוי
 ציטאט א איז אט ).1929 אין אומרוען די אונטערזוכן צו איינגלאנד

באריכט: יעגעם פון
איז װאם באדן, דעם ״פון טpנגע”א ם׳ פ אח־ן, דורך געװארן וי

פין דר. אונדז האט  פארהעלטניםמעםי? א גאר איז איגפארמירט, רו
pט שטח, לײנער ט פראצענט, צען װי מער ני פ ?וי ע  געװארן א״נג

 געװארן אפגע?ויפט זייפען שטרע?עם אנדערע די פויערים. פא
מער פון טי  פון מייםטע די װאם מאיאנט?עם, גרויםע פון א״גנ
װאוינט האבן זיי גע־ דעריבער האבן און פאלעםטינע, אויםער גע

 באאר־ צו עם דערלויבט האבן אדער לאנד, זייער פארדונגען האט
שע מייםטע די באדינגונגען. פארשידענע אונטער בעטן,  אידי

pת ױ ם איינצעלנע פון נ ען פויערי  באם געװארן געמאכט זיינ
 באדן גאנצער דער איז (עמ?) עזדראעלאן־פלעין דעם בעת ברעו״

פט ע־וי פריצים." אפװעזנדי?ע פון געװארן איינג
ש פון פראיצעס דעם ארום נו כי  שוי־ א טpאויפגעדע װערט הארץ״ ״

ד איזדע?עװען מערדערלעך פון מעשים׳ בלוטי?ע פון בילד דערלעך  זי
מאםן. אראבישע ד< איבער

ט י”װ ני ען בלוטי? און מערדערלעך ערpנ ײנ  די פון מעשים די ז
שע ״ ״פועלי די — פאלעםטינע אין םאציאל־פאשיםטן אידי ױן  און צ

שע <י (היסטאדרוט, ״הםתדרות״ די  פאלעסטי־ פון געװער?שאפטן אידי
טן דעם פרא?טיצירן װעלכע — :ע) װ״ ש פון טײל צ בו  — הארין״ ״כי

ש םט: דאם ארבעט. די ,פארנעמען העבודה״ ״כיבו  ארויםשטויםן היי
״עבודה :איז פריגציפ דער ארבעטער. אראבישן דעם פאריאגן און

שע — טהורה״ עברית ארבעט. ריין־אידי
ט פארבינדונג אין  פון פרא?טי? שאװיניםטישער דאזי?ער דער מי

שע די  דזשים־?ראו־ דעם צו ענלעך איז (װאם םאציאל־פאשיםטן אידי
 נעיערשע די ?עגן ל״באר אװ פעדעריישאן אמערי?ען דער פון איזם

םצוג אן p>nç: חבר ד.יט ארבעטער)  װאם באריכט םימפםאנ׳ם פון אוי
 באריכט יעגעם אין רעגירונג. אײנגלישער דער געווארן צוגעשטעלט איז

ײט םימפםאן דערצ״לט ד א װי )׳130 (ז טגלי p דער פון מי ii^ ipptpy 
:דןיר?לערט אים האט ״הםתדרות״ דער פון

ב ארא־ באשעפטי?ן צו געצװאונגען געװען װאלטן מיר ״אוי
ט מיר װאלטן יער, ע j״p אונטערנומען ני ױ־ דער ארבעטן. ניי  צ

באשעפ־ צו איז אונטערנעמונגען אלע די פון צװע? ניסטישער
דן׳ טי?ן ב אי ט אוי ציל״. אונדזער אין דורך מיר פאלן — גי

 םאציאל־פא־ פאלעםטינישע די פון ״פרינציפ״ דער־דאזי?ער אט
ר איז פונדעםטװעגן /j:.spK־a לאנג פון שוין איז שיפטן ע ״  בא־ ו.וט ז

ט װערן צו ־אגט  נא־ חבר גרינטלעכער. און ברייטער אביםל אים מי
ם ט פא?טן זיינע טpרעפטיpבא בוך װי?׳ װײזן. דא?ומענטאלע מי בא

איז שע די אז p’a<נו איבערהויפט ם׳  דעם־ זאלן ארבעטער אידי
?ן ^, פרינציפ נאציאנאל־שאװיגיםטישן דאזי נ ע ד ע  עמיצער בשעת ג

ם דעם פון פארטײדי?ער די פון ױניז  באבע־מעשה די ארוים טpרו צ
ם דער ,אז דעם װעגן ױניז בן״ האט צ עהוי פג אוי  א צו אראבער דעם ״

טדרגה. ?ולטורעלער און ע?אנאמישער חעכערער
 םאוט, דער אין לינטשערם די פון דבורים די אין דערמאנט דאם

 ?ולטורעלע און ״ע?אנאמישע גװאלדאװנע די וועגן פלוידערן װעלבע
מאםן. נעגערשע די פון דערגרייכונגען״

ך איז אינטערעסאנט זייער  אין ?אפיטל דאם איבערצולייענען אוי
וי די װעגן רעדט װאם בוך,  די װעלבע װעגן ״?אמונעם״, גערופענע אז

ציון ען דאם אז פלוידערן, און רעדן פועלי־  ״סאציאליםטישע״ זיינ
פלאנצונגען•

ען באדייטונו. פאליטישער אויםערגעװ״נלעך פון טיילן, יענע זיינ
ם, דעם פון ״דזויך־פאליטי?״ דער װעגן רעדט נאװי? חבר װאו  ציוניז

 דיפ־ (אויםלענדישער) חוץ־לארצדי?ער אזוי־כערופענער זיין װעגן
m — לאמאטיע n m .s'־p ט ט p'-up'-up און פאן־פלעװען, מי  פו־ מי

? חבר װאנזעטי. און םא?א פון ערpרוי'נ דעם לערן, אװי ן אין האט נ  זיי
שן אפמאך דעם אינר^ארפארירט אריך בוך םטן די צווי ױני דעם און צ
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(קינדער־שפיל) װאך דער אף פרידמאן ב.

: י י ט ג א ר ע מ ע נ ל
 ארוים־ װערט װאפ פאמיליע, ארבעטלאזער אז פון קינד א ,פ י ל י פ

 אלט. יאר 12 — גאם, אין געשטעלט
ר ע ט פארשוין אפג-עפרעםענער אן ,ל א ש ר א מ ד  אין ציגאר א מי

מויל.
2 , ר ע ט ע ב ר  זאכן. ד< ארויםצושטעלן געדונגען א
 אלט. יאר 13 פיאנער, ערשטער ,ף ל א ד א
 אלט. יאר 14 פיאנערקע, ,א נ ד ע
 ארבעטער. אומבאװאוםטזיניקע ע ר ו כ ש 2
 אלט. יאר 14 פיאכער, צװייטער ,י נ ע ל
 אלט. יאר 12 שול־קיגד, ,ט ו ר
ע א ל ע ב א  זעכציקער. די אין פרוי א ב
.ן א מ ם י ל א פ א
, ן א ר ע ט ע נ ר ר״ ״אפן פון פארזיצער א טינג. עי  מי
 פרויען. און מענער : ר ע ט ע ב ר א
גאם. דער ארום פון ר ע ד נ י ק

 די גאפ. אין פאמיליע ארבעטלאזע אן ארויםשטעלן (מ׳קומט
ײגען עלטערן  מילך־ א אף שטוב לעבן היים. דער אין נישטא ז
' ם׳קומט פאמיליע. דער פון קינד דאם ,פ י ל י פ זיצט קעםטל

ט מארשאל דער אן ארבעטער.) 2 מי
ט דא : ל א ש ר א מ שװארץ? מר. װאוינ
יא. : פ ' ל י פ
ם? דער אין איז טאטע רער : ל א ש ר א מ היי
ארבעט. זוכן פרי דער אין נאך אװעק איז ־ער פ: י ל פ
? מאמע די און :ל א ש ר א מ
 זי װעט אפשר באקאנטע. צו אוועק איז מאםע די : s י ל י פ
דאלאר. עטלעכע :ארגן צו קריגן
ארוים־ אײך געקומען מארשאל. די עם איי סי, ױ : ל א ש ר א מ

נישט. רענט קײן צאלט טאטע דיין שטעלן.
ען מאמע די און טאטע דער אפער : s י ל י פ  אין ניטא דאך זיינ

היים. דער
באים. אן, קאם זײ. אן טאן עס מירן : ל א ש ר א מ
 בא געלט קריגן אפשר װעט מאמע די מארשאל, מר. : s י ל י פ

 באלד אודאי װעט מאמע די לענדלארד. דעם פאצאלן זי װעט באקאנטע,
אנקומען.

צייט קיין נ׳וזאב א, אינגל) דעם אװעק (שטופט ל: א ש ר א מ
באים. אן, קאם װארטן. צו נישט
זיר) (קװיינקלען :ר ע ט ע ב ר א י ד

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר  דעם מאכן אנדערע זאלן א, א
ן האכ איך ״דזשאב״. ״ נישט. הארץ ק

ך װעט ער אן. נאר אים קוק : ל א ש ר א מ ען. באלד זי װ״נ  צע
נאז־טיכל? א דיר געבן אפשר

ר ע ט י י ו ו װיצ־ צו װאס דא נישטא : ר ע ט ע ב ר א צ
ן מ׳דארן* איז, דא לאגע םארא דאך זעט איר זיך. לען ה א זיי שט און חי  ני

שט עס קען איך גאם. אין זאכן די דא ארויםצושטעלן מענטש, ז״ק  גי
טאן.

ט : ל א ש ר א מ ל צום ביידע גיי ך האבן !ט״וו  אװעקגעשטעלט זי
וױיבער. אלטע װי קלאגן

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר !טאן נישט עם מירן (אנטשלאםן) א
ט קריגן כ׳װעל ל: א ש ר א מ יזנ ר אף אנדערע טו ע פלאץ. א״
ט און שפ״ א (גיט אװעק). גיי

ע ד י י : ב ר ע ט ע ב ר ). פאמעלעך (נעמען א ״ן קג ע װ א
ך דערהערט זיצט, עולם דער װאו האל, פון בראװא־פאט־ א זי

ף באגריסן דאם שעריי. ל א ד ן א ו א א נ ד האנד־ די ע
ײ און ארבעטער, די פון לונג פן ז בינע). דער אןז ארויףג לוי

ל ף: ל א ד א װי ך מ׳ גאס? אין ארויסשטעלן א״
ן : פ י ל י פ  איז יאר, האלב א נישט שוין ארבעט טאטע מיי

רענט. קײן באצאלן צו גישטא
ן א: נ ד ן ״ קאוגסיל? אנעמפלאיד צוט געד.א:גען איז טאטע ד
? װעמען צו :פ י ל י פ
איז קאונםיל״. ״אנעמפלאיד צום :א נ ד ע װאם ארבעטער, _ ם׳
ך האבן ט לאזן און פאראייניקט זי  ארבעטלאזע קײן ארויםשטעלן ני

דירות. די פון
ײן : פ י ל י פ  װעט ער װען דערפון. גארגישט װײסט טאטע מ

ם, קומען אהין. שיקן גלײך אים איך װעל אה״
ן אפשר װעט קומען ײעט ער װען : א נ ד ע ״ דער שפעט. צו ז

 איי־ ארויסצושטעלן ארבעטער, אנדערע נאך אװעק דאך איז מארשאל
גאס. אין זאכן ערע

 צום אריבערלויפן װעל איך און דא, ביידע בלײבט : ןא ל א ד א
טן פון (דערזעט קאונםיל. ױי  אר־ פארשנורטע 2 מיט מארשאל דעם ו

ט מארשאל דער בעטער) ט שוין גיי ״ האט ער ארבעטער, שבורע 2 מי  ז
 מאנן צו גרינגער אנקומען אים זאל עס כדי אנגעטרונקען אוממיםטן

ף איך ״דזשאב״.) דעם קאונסיל״. ״אנעמפלאיד צום גלייך לוי
ט (ער : ל א ש ר א מ ״ עי א באיס. אן, קאם פריער) ג רינג ג

ם דער אין קיינער םאיז דזשאב.  ײעט אינו.ל. קליינער א גאר נישטא, ה״
ען דאס הערן פארשפארן מען פרוי. דער פון װיינ

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר  פאר־ מ׳עט !גערענט !גערעכט א
פרוי. דער פון קװיטשען דאס הערן שפארן
ט קאן איך :ר ע ט ע ב ר א ר ע ט י י ו ו צ  דאס פארטראגן ני
פרויעז• פדן קלאגן

ק פעטלױרע׳ פאגראמשטשיק די סנ שלי  אפיציעלן דעם פון קאפיע די א״נ
אפמאך.

סטן די אבער ט זיך האבן ציוני  דער פולערן. ביי אפגעשטעלט ני
ם, אלװעלטלענער ך ׳חוס־צעטל זיין אף האט װאם ציוניז  אפמאכן אוי

טי־ פוילישער דער מיט — פילםודסקין און גראבםקין מיט  אנטיסעמי
ט און .דעמאקראטי״) (״נאראדאװי ״ענדעקעם״ ארגאניזאציע שער  מי
שן, דעם לי שן פוי שן און ליטװי  אװעק לעצטנם איז — פאשיזם רומעני
ך האט ער װ״טער. נאך  װייס־גװארדיי־ די מיט פארבונדן אפן איצט זי

רן װעלכע באנדעס, אישע ליזי ת זייערע מאבי  גאנצער דער איבער מהגו
ט זאל עפ מאפט אימפעריאליסטישער װעלכער העלפן צו גרייט װעלט  ני
ײן׳ םאװעטן־פארבאנד. דעם אף אגפאל אן מאנן װעט װאם ז

ױן ביאליק׳ם, צ  ״דאלאר־ װעגן העצעם קוק׳ם רבי און כץ׳ם בן־
 געפונען האבן םאװעטן־פארבאנד אין אידן די קעגן אינכןזויזיציעם״

ס־ די פון ארגאן דעם אין װיים־גװארדייער. די בא אפקלאנג אן  װ״
טן אין גװארד״ער  כארבין, אין דערשיינט װאם ״רופאר״. מזרח, װיי

ײ האבן  דער־ די פון העצעם און ליגנס די איבערגעדרוקט פראמינענט ז
טן מאנטע ס ױני ט צוגעשמירט נאך זיי האבן און צ  העצע־ אייגענע מי
 דעם איז װאם וױים־גװארדייער, די פון ״בולעטין״ דעם אין ר״ען.

װ״ם־גװארדייער די אוים שטרעקן אמעריקע, אין דערשינען ױני טן1

שע די צו האנט ״ברידערליבע״ זייער פאגראמשטשיקעס םטי ױני  מאיצ־ צ
םטן די םאװעטן־פארבאנד. דעם קעגן בונד א אין קעס ױני ען צ  זיינ

 פאגראמשטשיקעס צאריםטישע די מאפט אין אריינזעצן צוריק ו.רייט
ש טייפן פארגיםן װידער און  םא־ דעם אומבריינגען אבי בלוט, אידי

װעטן־פארבאנד.
טן די צװישן בונד איצטיקער דער ס ױני ו-וײם־גװארדײ־ די און צ

שע די פון פארזעצונג נאטירלעפע און לאגישע א איז ער סטי  אפ־ ציוני
ך הברן זייער פון און גראבםקין פעטלױרען, מיט מאכן ט זי  פדלערן, מי

ט און פיש ־עמילטאן װאל, מעטױ  רעאקציאנערן, פינצטערע אנדערע מי
ען יײאס  פון און םאװעטן־פארבאנד דעם פון שונאיש ביטערסטע די זיינ
ארבעטער־קלאם. דעם

/ דער אראבער, די ״פאלעפטינע, בוך דעם ארויסגעבן דאם ם׳ ז י ױנ צ
 ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלן דעם מצד אוינ-טו װיפטיקער א איז
ט אנגעפיקעװעט איז בוך דאם ם׳, דעם װעגן אינפארמאציע מי  צױניז

ע פון איינע און האנט, געניטער א פון באארבעט גרינטלעך  גרעםטע• זיינ
 זואם: שפראך, פשוטער א אין געשריבן איז ער װאס דאם, איז מעלות
שן יעדן פאר צוג״נגלעך אים מאפט ארבעטער. אידי

שן יעדן פון דארף בוך אזא ע- הארעפאשניק און ארבעטער אידי  ג
װערן. לייענט
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ך נעמט טא נו, : ל א ש ר א מ פאר־ לאמיר און ארבעט דער צו זי
װערן. טיק

 צו װארט מארשאל, מר. קומען, באלד װעט מאמע די :פ י ל י פ
ט. פאר א מינו

ט גענוג שוין הא: איך ? װארטן :ל א ש ר א מ ״ פארלארן. דא צ
ט נאך דארפן מיר און אי װארטן פאמיליעם. 9 ארויםשטעלן הײנ !ג

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר ! גאר װארטן רייט. דאט׳ם א
איז I אן קאם ארבעטער) ערשטן (צום : א נ ד ע ארע־ אז דאו־ ס׳

 אין ארבעטער ארעמען אן ארויםשטעלן העלפן װעסט ארבעטער. מער
גאס?

ר ע ט י י ו ו : צ ר ע ט ע ב ר ך (מישט א װאס און אריין) זי
ר? שט _ מי ?ארבעטער ארעמע קיין ני
םט : ל א ש ו א מ ײט! דאט׳ם געשפרעך) דעם איבער (ר״ איר ר
ט פארדינען נישט טאקע פארװאם איז ארבעטער. ארעמע זענט  עט־ היינ
ב דער פאר דאלער לעבע ״ ו באיס. גא, לעט׳ם קינדער? די און ו

ײ (פרואװט א: נ ד ע בערצ״גן) דאך ז שט טארן ארבעטער אי ני
ארבעטער. אן קעכן זאך אזא טאן

ך מישט דו װאם עס, ביםטו װער זע, (שטריינג) ל: א ש ר א מ זי
ס אין אריין ך טראג געשעפטן? יענעמ׳ דאנען. פון אפ זי
ן האב איך נישט, טרײבט : א נ ד ע ״ שט מורא ק ך פאר ני  און איי

ל איך אז !שטיין איך װעל שטײן, דא װי
ט (אפלאכנדיד,) : ל א ש ר א מ ״ רן ״מארבלס״. איז *»פנילן ג  מי
: אייך. אן ״דזשאב״ דעם מאכן שוין

ט מארשאל (דער ען ארבעטער ביידע מי ״ שטוב) אין אריין ג
ך זאחנ : א נ ד ע ן נישט. זי ״ ען מאמע און טאטע ד ײנ שטא? ז  ני

ײן בא״לד ם׳װעלן שטעלן און טאמעס ,און טאטעם 50 דא ז  צוריק אר״נ
ן אז און זאכן. די ״ ״ װעלן קומען װעלן מאטע און טאטע ד  אפילו ז

ט פארגעקומען. איז דא װאם דערקענען, ני
ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר ם (קומט א ט ארוי װ״ מי  שטולן, צ

ך פארטשעפעט אום). פאלט און זי
ר ע ט י י ו ו : צ ר ע ט ע ב ר ט ארוים (קומט א  מאטראץ א מי

ט זעט ער קישעלעך. און ן ני ט און ״שותף״ זיי  װארף א זאכן די גי
אים). אף גלײך

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר  שטיי־ מיר אף װארפט װער םעי, א
ט קענט איר נעד? דא? ליגט מענטש א אז זען, ני
ט : ע ל ע ב א ב ך שטעלט און פארביי (גיי װי נאר, זעט אפ) זי

ך זאל שטעלן אז גאם. אן ארעמקײט ביםל דאם ארוים עם מ׳שטעלט  זי
ן ביין א לענדלארד דעם האלדז. אי

ר ע ט י י ו ו : צ ר ע ט ע ב ר ט א דא? ליגסט דו־ו א, צו) (גיי
ך האםט ד נעם טא אפרוען, אװעקגעלײגט זי  אין מאטראץ דעם טאקע זי

ך האםט צוקאפנם. איקישן  פים די אה איצט קאנסט און אנגעטרונקען זי
שטײן. נישט

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר ך— איך א  און ? אנגעטרונקען זי
? געטאז האםטו װאם

״ װאלטן סם : ע ל ע ב א ב  פאר געטרונקען בײדע מיר בא ז
גאס. אין פאמיליע ארעמע אן ארויםשטעלן

• ל א ש ר א ך איר האט װאם העי, ארוים) שטוב (פון מ  ביידע זי
? אװעקגעשטעלט הן םטענ ט אוי ך גי ל! צום דארטן, ריר א זי ױו טי

ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר ם (קריכט א אונטערן פון ארוי
ײ און קישעלעו און מאטראץ ען ז ע גיי ד שטוב). אין אריין ב״

, : ע ל ע ב א ב ״ ײט (זי דערלעבט צײטן ,אײ, איי א  פאמעלעד ג
אװעק).

ם; װידער קומען ארבעטער (ביידע רוי ער א אן טראגט א״נ
װ״טער דער און טישל אלט בעזים). א און טעפלעך עטלעכע צ

בעזים).
ך איר דארפט שעמען : א נ ד ע  ארעמען אן ארויסצושטעלן זי

גאס. אין ארבעטער
ך הערן ארבעטער (ב״דע ט אפילו זי ״ רייד. אירע צו צו ני ז
ען ״ אלטע צװיי ארויס טראגן און שטוב אין ארײן װידער ג

בעטלען־).
ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר ײן. לאמיר אינגאנצן. איז דאם א ג

ר ע ט י י ו ו : צ ר ע ט ע ב ר געלט? דאס און א
ר ע ט ש ר : ע ר ע ט ע ב ר  מר, פארגעםן. רייט. דאט׳ם א

1מארשאל
ארבעמ. א״ער פאר איר האט דא ארוים) (קומט : ל א ש ר א מ
״ (רוקט מטדעות). עטלעכע הענט די אין אריין ז

ר ע ט י י ו ו : צ ר ע ט ע ב ר ? אינגאנצן דאם א
!פארגעסז ?געצאלט טרונק פארן האט װער און ל: ש ר א מ

ענוג נאך װעט איר ארבעט. גענוג אדנ האבז מיר אן, קאם פארדינען. ג
ך דערהערט װייטנם דער (פון פאר פארט די ״האלד ליד דאם זי

קאמינג״). אר װי
ך (דערשרעקט : ל א ש ר א מ ט אװעק שלעפט און זי ך מי ן זי אי

ש ארבעטער). צװײ די איילעני
ך פארשטארקט געזאנג (דאם ך הערט עם און זי ) א זי ף: רו

ן ו א ! ד ם נ א ש ק י ו ו ע ט י ו ו
נ א ה ו א פ

: ג ג ו ק ר ע מ א ף פירט װאם חבר, דער ב  קאן שפיל, די אוי
בינע. דער אף מאםע די ארויפפירן

:ד ל י ב ט י י ו ו צ
ג עיר אפן (אן נ טי פארזי־ דער שטוב. דערזעלביקער לעבן מי
לעני) פיאנער דעם פאר שטעלט צער

 א פיאנערן, די פון קינד א רעדן װעט איצט ר: ע צ י ז ר א פ
ארבעטער־קינז־ער. פון אזא קלוב

ט מ׳האט ארבעטער! : י נ ע ל ײנ ז דער פון ה  ארויסגעשטעלט הוי
ל פארװאם? גאם. אין ארבעטער־פאמיליע ארבעטלאזע אן ״  אר־ דער װ

שט האט בעטער  װאם ארבעטער, די רענט. קײן באצאלן צו געהאט ני
 גאנצע דאם אויפגעבויעט האבן װאם הייזער, די אויפגעבויעט האבן
 די אין ברויט קיין נישטא גאם. אין ארוים איצט מען װארפט לאנד,

ן מיט פרעזידענט אונדזער און ארבעטער־ה״מען, ״  און פאמיליע ז
 מר. מעיאר, אונדזער װאף. א דאלער 800 פאר מילך טרינקען געםט

 באלע־ די פון הייזער די װיידזשעס. װאך א דאלער 1000 געמט װאקער,
ען פאטים ט פול זיינ ־ די אין ארבעטער די בא און גוטם, אלדאס מי  היי

הונו.ער. איז מען
 װעמעס צוהערער) א (צו !װערטער גאלדענע :ע ל ע נ א ב
ט א Iמויל טײער םארא עם? איז קינד אים אף געזונ

הערן. מ׳דארף באבעלע, ש״ : ר ע ר ע ה ו צ
טאקע. טאקע, : ע ל ע ב א ב
טן דרייט און אן (קומט : ן א מ ם י ל א פ א / האלט ער קלאב, מי

טן). פון ביםל א זין־ װיי
ן איז ער : ע ל ע ב א ב טן רשע דער דא שוי שטעקן. מי
ך אלע אייך רוף אין־ : ר ע צ י ז ר א פ קן צו זי  און פארא״ני

ט ו.אם. אין ארבעטער ארויםװארפן דערלאזן צו ני
בראװא) פאטשן (ארבעטער

ט חברטע (א אדרעםן די שטיל דער אין נעמט און ארום גיי
ליטעראטור.) פארקויפן חברטעם 2 נאך ; ארבעטער די פון

שע ד< פון קינד א װעט איצט ר: ע צ י ז ר א פ קינדער־ אידי
דעקלאמירן. עפעס ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלן באם שולן

ך ם׳האט : ט ו ר  ארבעטער־הײמען אין פארקליבן זי
ט, די מגפה. װיםטע א װי נוי

ט דרויםן איז ט״ ט בעט ש טעפלעך, ליידיקע די מי
שרפה. באנאכטיקער א נאן־ װי

שעפער, פון טירן לעבן פארטאג טאטע דער
ט א מאמע די בארגן. צו זוכט ברוי

 געזונט דאס אוין® עםט עפל, דעם װארעם װי
זארגן. און דאגות ביטערע די

גן מען זאל פארװאם װ״ ײן און ש םג  הונגער פון אוי
ם? און װאונדער אןא װארטן און םי נ

 פוטער און םילד פון ברויט, פון זאל פאױואם
? ר״כער דער נאר םן עני ג

װייגן מען זאל פארװאם ן און ש ״ ג ס י הונגער, פון או
ן ליגן און ? א װי גאס, אי ה חי

ך פאראייניקט רייכע, די אנטקעגן אלע זי
ע! א גאר װעלט די װערן וועט ניי

בראװא) שטארקער (א
ר : ר ע צ י ז ר א פ ך דארפן מי קן, אלע זי ט פארא״ני  די לאזן ני

ט גאס! אין ארויסצושטעלן אונדז באלעבאטים  קינ־ אונדזערע לאזן ני
 דער פון פאדערן דארפן םיר 1 םקולם די אין הונגער פון חלשן דער

ן װעט מארגן הילף! ארבעטער די געבן זאל זי רעגירונג, ״ ג א ז נ טי  מי
בלאק. דעם פון ארבעטער אלע פון

שט ארבעטער די װעט ק״נער ך ארבעטער די נאר העלפן, ני  אלײן זי
פאטשערײ). (בראײא 1«1קאמ דורך _

? עפעם איך קאן פארזיצער) (צום פ: י ל י פ אגן ז



ק נ ו פ ר ע ד.1932 ױלי,

יסאברין לײב ױ ו ת צ ו ר ו (דערצײלונג)ד

ט לאה, אלטע ,די זי ײנ ט שוין װ ט מער. :י ז׳ אירע מי ג י ’'י אי
בן, פ״כטע־פארהוכקעטע דורך פן ז< קוקט שוי  ם׳ליגט װאו ארון אוי
ף זון. איר איצט טן א אונטער טרונע, א אין טיש, א אוי  צודעין׳ רוי

 מיט ראק, שװארצן א א<ן אויםגעפוצטער אן איציר,ל איר
טן א ן אין דרעמלט און האלדז ארום שניפש רוי ״ ־ן ז פי  שלאף. איי

ט מעגטשן ך דרייען פנימער, פארכמורעטע מי  איפ. ארום הקפות װי זי
ט u אז מיידל, א אדער פרוי א זיך ם׳מאגט ן אויר- קוק א גי ״  ז

 פארקרימט אים׳ לעבן דורך ו.ײט זי בעת פנים, געלן־אויםגעצויגעגעם
ל דאם זי ט און מוי ב ך זי פאררוקט באלד נאר װייגען. אן ה״  ערגע״ זי

י ,ז דערשטיקט פארשעמטע א און מינקל א אין זאל אין  Î’אי אי
געװיין.

ען הפגים, ױינ ט זייער איז דא ו שיין. ני
ט כיט זיך שעטט זײגע, מאםע די גאר, איינע  געוי״ז■ איר מי

ען ג;, אירע אין קמאלן די אבער שוין זיינ  זיך פ׳זאמדען װאו אוי
ף טרערן אצינד. אויםגעטריקנט — צונוי

ט און אים לעבן דא שטייט זי אז מעת־לעת א באלד שוין  פינטי
ט פארחידושטע א ף װיעם, אויםגעקראבענע אירע מי  מענטשן די אוי

ײן אײן אין האלטן װאם ף אהער׳ ג ט קרעגץ גרויפע די אוי  בלימ״ז מי
ען װאם נ ״ ט אויםגעצירט ז אד באשריבן און םטיינגעס רויטע מי טג  מי
שע״ דענע ף אותױת. ״גויע  זאד, אין דא זיך געפינט װאם אלץ אוי
ט קען און זי קוקט ט אהער זי קומט װי :פארשט<ין ני איר מי

? מענטשן פרעמדע ד< אט צװישן אומגליק
ט: זי ם ״ ך האט איציקל איר װ  געײעז איז עי געקהלט. עפעם זי

ך נעמט װאש אזא הברה א — חברה א עפעם אין  ארימעלײט. פאר אן זי
ען ״ גיי ן אפגעבן אים ארימעלײט די אצינד ז  אפניפ, פבוד. לעצטן זיי

ײי צזע זי איציקל. איר זיי בא געװען ער איז מענטש גרויסער א

 מ׳האט װעלכע פאמיליע, דער פון קיגד דאם : ר ע צ י ז ר א פ
ט זאגן. עפעם װיל ו.אם, אין ארויםגעשטעלט ה״נ
רעד : פ < ל י פ ט נ׳ נ ״ זאגן. װיל איך אבער מאל, ערשטן צום ה

ט װען אז  מיר װאלטן קאונםיל״ ״א:עמפלאיד דעם פון ארבעטער די גי
 קינדער׳ און עלטערן אלע, דערפאר לאמיר גאם. אין געשלאפן היינט
ר״ן ט און קאונםיל״ ״אנעמפלאיד דעם אין א  ארויםצו־ דערלאזן ני

 דער־ האב איך בלאק. אוגדזער אף גאם אין ארבעטער קײן מער שטעלז
ל אז םקול, פאבליק פון לערערן דער צ״לט װי  ארויםשטעלן אונדז מ׳

 »װעק־ זיך געהײםז און געענטפערט גארגישט מיר זי האט גאם, אין
 מ׳שטעלט אז דערזען, האפן זיי אז פיאנערן, די קינדער, די אבער זעצן.
ײ גאם,זיינען אין ארוים אונדז  ״אגעמפלאיד צום געלאפן גלײך ז

ט (ער חפר דער קאונםיל״.  מיר נאר גערעכט. איז פארזיצער) אפן װייז
ך קאנען אלײן (אפלאדיםמעגטן). I העלפן זי
ג הײנטיקער דער I א,־בעטער חברים : ר ע צ י ז ר א פ נ טי  איז טי

ך רוף איך געענדיקט. ״ ך אלע א  שטארקע א שאפן און פאראײניקן צו זי
!קאמיטע בלאק
? : ע ל ע ב א ב ן י  געתערט• און געשטאנען נאך כ׳װאלט שו

ה אזעלכעיאמתע ״  גע־ א ױאונדער. א עפעם איז קלײנװארג דאם און ר
ט ער זײערע אין זונ ר״ן ב״נ !א

בן (אלע ך היי ן די פאנאנדערצוגײן. אן זי ל ע ב א ט נ גיי
״ אין געזונט א I קינדער טייערע : לעצטע) די אװעק ר״ן ז I א
בן שטוב (לעבן ״ ל , קינדער: די נאר נ פ י ל י ׳ פ ף ל א ־ ז א

). ט ו ר און י נ ע ל ,א נ ד ע
היינט. לעבעדיק געװען : ti ל א ד א
ט װען : פ י ל י פ ט מיר װאלטן איר ני ״נ ן ;עשלאפן ה גאם. אי
טויזגטער. גאם? אין נאפט יעדע שלאפן קינדער װיפל : א נ ד ע

טונקל.) װערן אן הויבט עם (פויזע,
עז אמעריקע אין אז םקול, אין אונדז מ׳דערצײלט : ט ו ר  זיינ

ײט װען אבער גלײך. אלע ג  אז מען, געפינט הײזער די איבער ארום מ׳
ען עם נ ״  קראנקע אומעטיקע, און פרײלעכע הוגגעריקע, און זאטע דא ז

פן) (צו געזונטע״ און לי טו און פי ס  װייל ? אזוי איז עם פארװאם װ״
 אין אבער צו. רייכע די געמען מאכן ארבעטער ארעמע די װאם אלץ,
ן ״ אנדערש. געװארן שוין איז לא:ד א

ך ם׳גלוםט און אים אויך- קןקן מענטשן די . זיי זי ען  ו.אלדן א װ״נ
ג ״איר געהאט ער חאט הארץ קאפ״. אין אוי

ען װאם מענטשן די פון עטלעבע  דערקענט ארום, דא זיך דר״
ײ זי. מען אפט פלעגן ז  לאנגז דעם אט אפילו הו<ז. א<ר אין אר״נקו

 צוקאפנם םטראשידלע, א װי אצינד שטײט װאס בהור, מאמעטדיװן
 ?“״ניגער א אהער קומט װי נאר אויך. זי קען' טרונע, דער לעבן

טן פאריטש אװעקגעשטעלט אים מען האט װאפ צו  אט בתור, לאנגן מי
 אגגעהויבז האבן מעגטשן װען :עפטן, נאך פוהאטש? שװארצן דעפ
ך קומען ״ניגערם״ פאר א אז באמערקט, זי דזאט אהער, ו.יין  אריין. אוי

ט, זי האט ערשט צד מ״נ ע ײ, אז ג  ״דזשע־ די זייגען שװארצע׳ די ז
ך זי ך,אט באלד דא;ע;. פון :יטארפ״ ״ אז געכאפט אבער זי ען ז ר״  ד
ך אוי ט פאגלײך ארון דעם ארום ז-ךי דן די מי  װייםע די להבדיל און אי

ײ מ׳זאל אז געשר״, א געמאכט באלד דוקא האט ;י גוים.  ארוים־ ז
בן, איז אז טר״ ״ גענוג איר פ׳ ו ם אז ז ען גוי ם׳ גאנצע דא זיינ  מחותני

ײ׳ לעבן אויםגעװאקםן פארשעמטער א שלמה איז פאלד ;אר ' א  י
ט און תענט די בא געטאן :עם א  זא; א איר קול ציטערדיקן א םי

:געטאן
ע_ מ א ט זיי דיר, מיט איז גאט ! מ ציקן מביש ני ען זיי I אי ״נ ז

ך חבר־. אונדזער פון אוי
ט איצט, ט״  רויטע אירע מיט קװעטשט און לאד״ אלטע די דא זי ש

גן. ״ אוי  זיך. פון ארויםלאזן טרערן טראפנם עטלעפע באטש זאלן ז
טן די נאר אל ה גן' ײן אין אוי ך פון װילן און פארעקשגט פינטלען א  זי

ארויםלאזן. גים אופן בשום טרערן קײן
 דופט ליגן, פנים מאגערן־געלבלעכן איר פון קנײטשן די אין

 מענטשן די אז װעלט. גאגצער דער פון יםורים און אגגםטן אלע זיך,
פן כןרקן װאם טן, אוי בן טוי ט גי ק ני ך קוק א װילנדי ף אוי איר, אוי

לאנד? װעלכן אין : פ י ל י פ
 געהײםז לאנד דאם האט אמאל םאװעטךפארבאנד. אין : ט ו ר

רוםלאנד.
ען באלשעװיקעס די װאו (פארװאונדערט) : פ י ל י פ ײנ ? ז
ם דערשראקן. ז<ך ז<ך, דאנט האםט, : ט ו ר ״ װ  מ׳האט פארװאס. כ׳

טו םאװעטן־פארבאנד. װעגן אנגעדערצײלט ליגנם געגוג םקול אין ם  װ״
ען עס װער נ ״  םאװעטךפארבאנד פון אריעטער די באלשעװיקעם? די ז

ען ײנ באלשעװיקעם. ז
■ שיין) רויטער פאלט קינדער די אף פינצטער. (איגגאנצן

ר און (שטיל : ר ע ד נ י ק ע ל א ע ״ ארבעטער די ערנםט) ז
ען פאװעטךפארבאנד פון ״נ באלשעװיקעם. ז

ען פאלשעװיקעם און : ט ו ר אר־ פארא״ניקטע די _ מיר זיינ
אמעריקע• פון בעטער
די באלשעװיקעם און טאן) ערנפטן זעלביקן אין : ע ל א ײנ  מיר ז

1אםעריקע פון ארבעטער פאראײניקטע די _
ר? פארװאוגדערט) אלץ (נאך : פ י ל י פ אי
ארבעטער־קלאם, פון קינדער די מיר, : י נ ע ל

הײמען, פר״לעכע פאר קעמפן װאס
ײן זאל װעלט די קעמפן װאם זאט. און פרײלעך ז

װעלט װיינעז- נישט לאנן, נאר זאל דיי

אלצדינג, האבן זאל ארבעט, װעלנער דער, אז
ן זאל לעבן און ״ !ט״ער אזוי ז

ט ביטערע און הונגער וי פארשװינדן, זאל נ
ער! א נאך שטוב הילצערנע א װי פ״

ך װיל איך (פ״ערלעך) : פ י ל י פ באלשעוױק! א װערן אוי
ן װעסט : ף ל א ד א ״ ט ג לענין, פון װעגן אין צוזאמען אונדז מי

! פאםל... װי און יארק, װי און םימם, װי
באםל. װי און יארק, װי און םימם, װי : ע ל א

װאם ?יגדער, די אף ר א נ איצט פאלט ליכט רויטע (דאס
ך שטעלן ף זי פיאנערישן דעם פײערלעך םאלוטירן און אוי

םאלוט).
ף ו ם
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מלחמה-געפאר אימפעױאליםטישע די
טונגען פאר (קאגםפעקט דיסקוםיעס) און איינליי

i. צו טרײב־כחות די און װעלט־םיטואציע די 
מלחמה אימפעריאליםטישער

J אל׳ו זיך םארטיפט און װאקםט סריזים עקאנאמישער דער 
װעלט. קאפיטאליםטישער גאנצער דער איבער מער

אין נידעריקער אלץ פאלט פראדוקציע אינדוםטריעלע א. די (
12 ארום שטאל־פראדוקציע : שטאטן פארא״ניקטע

אויטאמאביל־ מער; אלץ פאלט און 1027 פון פראצענט
טער; אזוי און פראצענט 40 ארום פראדוקציע םחורה־ װיי

ט װאם װאקסן, רעזערװן  פון אומפארמײדלעכקײט אף װייז
פונג װייטערער טי ם). פונם פאו קריזי

פאראייניקטע די (אין גרעסער כסדר װערט ארבעטלאזיקייט ב.
אן 15 ארום שטאטן  ארבעטם־װאכן ;ארבעטלאזע) מילי

קיר־ כםדר װערן נאך ארבעטן װאם די פון ארבעטם־טעג און
לעבנס־ און געשניטן מער אלץ װערט ארבעטם־לוין צער;

פהער; אן פאלט מאםן הארעפאשנע פון סטאנדארד אוי
ט. און הונגער פון װאוקם נוי

גע־ לענדער קאפיטאליםטישע אלע פון האנדל אויםערלעבער ג.
פראצענט. פופציק װי מער אף פאלן

קראכן פינאנציעלע און ערגער כסדר װערט פינאנץ־קריזיס ד.

ך דוכט מוטער, דער אויף ט זי װאלם : זיי זי ט געפינטלט ני די מי
ט און װיעם ט געמורמלט ני ען, געקענט מען װאלט ליפן, די מי  מיינ

 אציגד שטייט קליידער װייבערשע אין מת איינגעהארבערטער אן׳ אז
מת. א נאך ם׳ליגט װאו קאםטן א איבער

ך דוכט איר גן די :אלטער דער זי קן בא דעקלעך אוי צי ען אי  זיינ
ך רירן זיי אונטער נאר צוגעדעקט, טאקע ׳ די זי ן ע ו  ארויפ־ װילן זיי א
פן טאן קוק א און װיעם די שארן ך דוכט גאך עולם. אוי ר: זי  אי
ט פנים איר אין איצט קען שלמה ך פילט ער — קוקן ני  אודאי זי

םט: זי געשטארב[. ױנו״ אזוי איז איצי? װאם שולדיק  האט ער װיי
ציקן דאס  שטיין כאטש ער זאל אריינגעשלעפט. חפרה דער איז אי

סן דעט אט צװישן איר. לעבן אצי:ד רוי ך זי פילט עולם ג  אזוי זי
ט״ן ער זאל עלנט.  עלנדקייט איר אין פילן זי זאל און איר לעבן ש
ן ביידע אירע י ך לעבן ז טן דעם — זי  נאך לעבעדיקן. דעם און טוי

שנ״דט :אלטע די װייםט ט קען ער נאר שלמהן, הארץ דאם אים ם׳  ני
 צו אים ״ער״ װי עקשן, גרויסער א ער, איז עקשן אן װיינען.

יאר... ליינגערע
 זי װי זי האט זאל׳ אין אהער געבראבט איר מ׳האט ײעז נעכטן׳

פן געטאן װארף א זיך באכןומען, ספאזמעם װאלט  טיש לעבן דיל אוי
ך גענומען און שטייט׳ ארון דער װאו  קאפ, פונם האר די רײסן זי
בן, זי געפרואװט האבן םענטשן אז און פהיי  ווילדע א װי זי האט אוי

ט געװארפן ט און פים די מי ך צו קיינעם און הענט, די מי ט זי  צוגע־ ני
 איי־ פון :ארואיקטע א אביםל שוין איז זי װען שפעטער, ערשט לאזט.
װיין, גענעם  און געשטאנען, צעבראכענע א מידע, א טרונע, דער איבער גע
שן אלטן מיטן ן תחיגה אידי מ י  איר פון מעלות אלע אויםגערעכנט נ

טן  פארשריבן־ א עפעם קעשענע פון ארויםגענומען שלמה האט זון, טוי
:געזאגט איר און פאפיר שטיקל צע־נייטשטן

ף מאמע׳ — ק — אים מיט איך האב פאפיר דעם אוי די ױיזנ  ו
״ רנ ע פן ד טן, אוי ט זיך איך האב פאפיר דעם אויף — טוי  אים מי

 זאל שטארבן, פריער װעט אונדז פון װער אז צעשריבן, לאנג שוין
 חבדה. אונדזער צו גוף טויטנס דעם איבערגעבן לעבעדיקער דער

מאמע• וןייליק, איז װארט טויטגם א מאמע,
טן איר לעבן צעטראגענע א אצינד זי שטײט  קוקט און זון טוי

ך ם און אידן מענטשן, פרעמדע װי צו זי ך פארען גוי ן בא זי ״  לוייע ז
איז ק גרויםער א װייטיק, א איר ס׳ טי טוט פארװאם איר, איז װיי  מ׳

ט אים ן ני ״ שן נאכן רענט ז .יד אידי  פונדעםטװעגז, ערגעץ נאר ן
ט דאם מ׳קען הארצן, איר איז טיו״  פארט נאר ״פרייד״, אנרופן ני

 הארצן איר פון װינקל א אין באהאלטן ליגט צופרידנהייט אזא עפעם
ט א — ה״ דנ פרי ל װאם צו פי  דעם כבוד אפגעבן קומען מענטשן אזוי

ר כאפט רבונו־של־עילם, בר־מנן. ז זי ״ י  פיצינקע א קאפ איר אין א
ל אז װאם געדאנקעלע, װי אן טריפהס, א אנרופן עס מען קען מ׳

ך פארמערן  ״ריקאנםטראקשאן הואװער׳ס (קרוגער־קראך, זי
 גרעםטע פון קראכז פארמיידן צו “קארפאריישאן פיינענם

בענק). אמעריקאנער
םן מלוכה־בודזשעט ה.  עקאנאמישן פון רעזולטאט אלס קריזי

(הואװער־ מלחמה־צוגרייטונגען װאקסנדיקע און קריזים
 חשבון אפן מלוכה־דעפיציט באלאנםירן פרואװן שטײערן

 יאפאן אײנגלאנד, פארמער. און קלײנבירגער ארבעטער, פון
ען מלוכות אנדערע און נ ״  און גאלד־באזים פון ארונטער ז

טן דעקן פרואװן געלט־אינפלאציע. דורך דעפיצי
 כםדר זוערט און יאר עלף «טוין אן האלט אגראר־קריזים .1

 אין צוריקגאנג פארמער־מאםן. פון פאופעריזאציע ערגער.
פארמען. פרימיטױוערע צו אגריקולטור־טעכניק

 סאװעטךפאר־ אין אן גייט פראצעם פארקעדטער א פונקט .2
 מיס אן כםדר גײט לעבן עקאנאמישע גאנצע ראם ;באנד
 פי־נםיאר ערשטער ;בארג־ארויף אימפעט גרעםערן אלץ

 צום צו שוין טרעט מען און פארענדיקט פאקטיש פלאן
 און לעינס־םטאנדארד העכערן פאר פלאן פינפיאר צװייטן

קלאםן. אפשאפן
 פרא־ אינדוסטריעלער און אינדוםטריע פון װאוקם ריזיקער א.

דוקציע.

ה ערגערע קיין רבוגו־של־עולם, עברהדיקם; . זי זאל לוי בן א ה ט ני ן י לי א
ט ױנגערמאן א :זי זעט אט קוקט װאם פנים, פארװאקםן א מי

 ארויםגע־ דארט פון װאלטן דרעטלעך זשאװערדיקע דינע װי אויס,
ט שטארטשעט׳ ך אן הייבט און צוקאפנם מת צום נאענט גאר צו גיי  תוי

ף דן. קול א אוי ױריי  אין אריין זיי רוקט הענט, די מיט פאכעט ער צ
 װאלט ער װי ארוים, ראפטאם באלד זיי כאפט און ־עשענעס די

 שטעלט ענדיקט, ער אז װייטער. רעדט און אכגעטאפט, פייער דארט
 ער זאל, אין דא באמערקט גארניט האט זי װאס ״ניגער״ א אװענן זיך

ט ארום לעקט ע צונג רויטער לאנכער א מי  עפנט ליפן, גראבע זיינ
ל דאס ברייט אויף ט זיך צעפליעםקעט און מוי ק ליפן די מי  בײסנדי

ט צוגג די דערב״ ציין. װייםע געזונטע די מי
ט — ריידן זיי װאס ס ף מינעס די נאן־ נאר ניט. זי װ״  די אוי

ן זיי װי דעם נאך פנימער, יז ט װי פן פינגער די מי טן, אוי  פאר־ טוי
דן זיי אז זי, שטיים בן זיי אז אים װעגן ר״ קן. אים לוי צי  און אי

ך שטעלט בחור לאנגער דער ווען ך זי  זי צעפינטלט רעדן, אװעק אוי
ט שטארקער זיך גן, די אין גלייך אים קוקט און װיעם די מי  װי אוי

:געזאגט װאלט זי
? יא דאך קאנםט דו — װער ״װער, קן צי "I אי

צן אפט פלעגט װאם בחור, מאמעטלױוער לאנגער, דער  איר כא זי
טן צושאקלען פרילישעטער א װי און שטוב אין  אלץ אויןת קאפ מי

וי אזוי איצט רעדט געזאגט, האט איציק אדער שלמה װאם  װאלט ער ז
ײן זאגן מ׳קען לאנג, פון שוין זיך  א האלטן געריסן לעבן גאנץ ז

ן פון פאלן איצט און דרשה׳ ״ ט מויל, ז  דריבנע װי פלוםק א מי
 יארן כמה פון שוין ליגן ־װאם װערטער די װאםער, אין שטײנדעלעך

צונג. זיין אונטער באהאלטן אן
ך קאכט ער ר זי ע ״ ט מאל אלע בחור. לאנגער דער ז  אן ער װייז

ט קן, אוין» פינגער א מי צי ף אי ך און שלמהן אוי ף איר אוין= אוי  אוי
ט אים אנטקעגן שטייט אלטע, די זי, און אלטער. דער  פארבראכענע מי

טן צו שאקלט און הענט ף גןיװען מסבים וואלט זי װי קאפ, מי  אלץ אוי
ש׳ דוקא רעדט ער זאגט. ער װאס  פארשט״ט זי נאר—דראנג, דער אידי
ט װארט איין קײן ן פון גי  לשון דאם איז עפעם דרשה. גאנצער זיי

שע דאם זיינס  צי ניט, ײייםט זי פרעמד. איר פאר איגגאנצן אידי
ט דאם ער מישט שדיקע מי שוךקוד ט צי װערטער ״ל  אמעריקאנער״? טי

טן אן טײטלט ער אז מאל אלע נאר ף פינגער מי ך זי בייםט איר, אוי  זי
ן ״ ט א גן אירע מי ן אין אוי  אז אוים, קוקט ײאם פנים, צעכעםטן זיי

ט דער אונטער פארקערט, ײן עס מוז הוי  כאפט און גוטם, א זייער ז
ף ע פון אוי ר: זאגט ער אז בליקן, זיינ ך זאל זי אי אז שטארקן, זי

ט װעט װעלט א נישקשה, ן נאך ם׳ײעט נישקשה, ׳אז שווייגן ני ״  װי ז
ביכל... מעשה יענעם אין
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ארבעטער. אין מאגגל ;ארבעטלאזיקײט קײן ב.

שעזזדיקער 7 ארבעטם־לוין; פון העכערונג כםדרדיקע ג.
 ױנגע פאר ארבעטם־טאג שעהדיקער 6 און ארבעטם־טאג

ארבעטער.
פארזיכערונג. סאציאלע גרינטלעכםטע און ברײטסטע ד.
ארגאניזאציע און קאלעקטיװיזאציע פון װאוקם ריזיקער ה.

 אגרי־ פון װאולןם אומגעהויערער לאנדװירטשאפט. פון
פראדוקטיװיטעט. קולטורעלער

 או; פארשארפן קריזיס װאקםנדיקן דעם פון רעזולטאט אלם .3
 װידער־ אויםערלעכע און אינערלעכע איע זיך פארטיפן

קאפיטאליזם. פון שפרוכן
עקא־ אלװעלטלענן דעם פון רעזולטאט װיכטיקםטער ״דער

ס נאמישן  און ארויםגעבראכט אפן האט ער װאם איז קריזי
ען װאם װידערשפרויכן, די פארשארפט  אײגגעװארצלצ זיינ

קאפיטאליזם. פון װעלט דער אין
 צװישן קעגנזאצן די פארשארפט און ארוים אפן בריינגט ער
 פאר קאמף דעם לעגדער, אימפעריאליםטישע װיכטיקםטע די

 קא־ פאר 5קאמ[ דעם רוי־מאטעריאלן, פאר קאמף דעם מערק,
ײן פיטאל־עקםפארט. קע ק  מלוכה קאפיטאליםטישע אײנצי

ט איז ט צופרידן גיט מער היינ לוגג אלטער דער מי טיי  איינ
 די אז זעען, זיי קאלאניעם. און איינפלום פון םפערן פון

 דעריבער אז און געענדערט זיך האבן כחות־פארהעלטנישן
אײנ־ פון םפערן רוי־מאטעריאלן, פון קװאלן מערק, דארפן
װערן״. פאגאנדערגעטײלט איבעראנ״ .װ. א א. פלוס,

ס (פון  דער פון צוזאמענפאר טן16 דעם אף רעדע סטאלינ׳
םאװעטן־פארבאנד). פון פארטיי קאמוניםטישער

:אײננלאנד און אםעריהע צװישן געגנזאצן א.
זיי־ קעגנזאצן אימפעריאליםטישע די פון װיבטיקסטע ״די
שן די נען קטע די צװי  סיי איינגלאנד. און שטאטן פארא״ני
ארטיקלען, פאבריצירטע פון עקםפארט פון ספערע דער אין
ײט קאפיטאל פון עקספארט פון ספערע דער אין םיי  אן ג
שן הויפטזעכלעך קאמף דער  שטאטן פאראייניקטע די צװי
טע־ די קאלאניעם׳ די כינע, דרום־אמעריקע, א״נגלאגד. און

ען מלוכות אימפעריאליםטישע אלטע די פון ריטאריעס  זיינ
ת פון איבערוויכט די קאמף. פון הויפט־ארענעס די חו  כו

 איבערװיכט באשטימטע ו.אנץ די און _ קאטף אט־דעם אין
ט דער אף איז —  (פון שטאטן״ פאראייגיקטע די פון זיי

 האנדל אמעריקאנער ; רעדע) אויבנדערמאגטער םטאלינ׳ס
קאנאדײ, אין אייגגלישע פון גרעסער פיל אינװעםטמענט און
אויםטראליע, אין איינגלאנד פון חשבון אפן װאקםט און

ײטן אפן ספעציעל קאלאניעס, איינגלישע און ניי־זעלאנד  װ
מזרח.

:יאפאיז און אײנגלאנד צװישן געגנזאצן ב.
ך שפיגלען קעגנזאצן אט־די טן אפן אפ זי  װאי מזרה, װיי
פאר־ און אײנגלאנד ארויס אומאויפהערלעך שטויםט יאפאן
ע, אין : מערק אלע אף פלאץ איר נעמט ע, נינ דאנינ אינ

ע, אינדזלען, מאלאי ט יאפאן ;װ. א. א. אינדי  אפן געװינ
״ םחורות פון עקםפארט אין סײ איינגלאנד, פון חשבון ם

שיף־ פון געביט אפן ם״ קאפיטאל, פון עקםפארט אין
טן אפן טראנספארט רח; װיי  געצילט פאליטיק יאפאנ׳ס מז

(טאנא״ קאלאניעם װייט־מזרחדיקע בריטישע פארפאפן צו
דאקומענט). קא

:יאפאן און אמעריקע צװישן געגנזאצן ג.
ך אנטװי?לען קעגגזאצן אט־די  און שארפער אל•; לעצטנם זי

ך פא־װאנדלען  דער פון רעזולטאט אלס קאנפליקט א אין זי
שוריע פון פארכאפונג ׳אפא:עזישער  אנגריפן און מאנדז

שן קאנפליקט א איז דאס כינע. אין ״ צװי װ  אגרעםױוע צ
פא־ איבערן העגעמאניע פאר מלובות אימפעריאליםטישע

:םיפיק
קאנ־ א איז קאגפליקט 'אפאגיש־אמעריקאגישער ״...דער

אימפעריאליס־ אגרעסױוע אקטױוע׳ צװיי צװישן פליקט
ת. טישע חי  װאס מלוכות, גרויםע צװיי די צװישן :ו
ע פארזוכן, דורך כאראקטעריזירט װערן  קעגנזעצלעך א״נ

װינען צו צװייטער, דער צו  מאנאפאל הערשנדיקן דעם גע
אקעאן... מערב־פאםיפישן דעם און אזיע מזרח גאנץ איבער

שן אין (טערעגטיעװ כינע״ אין ספעציעל  אינ־ ״קאםוניםטי
שע טערנאציאגאל״, ).7 נומער אויםגאבע, א״נגלי

:בונד פראנצױזיש־יאפאנעזישער ד.

ע פון צעטיילונג דער פאר סאװעטן־ קעגן מלחטת פאר — כינ
אמע־ און איינגלאנד קעגן קאנקורעגץ־קאמף אין — פארבאנד

פט צװיי די פון מלחמה־בונד א איז דאס ריקע. זשאנ־ הוי
פרא־ קעגן און ר. ם. ם. פ. קעגן אימפעריאליזם פון דארמען

 אפי יאפאן _ רעװאלוציע, קאלאניאלער און לעטארישעד
א״ראפע. איז פראנקרייך מזרח, װײטן

 יוא:- און געגנזאצן װידערשפרוכן, אויבנדערמאנטע אלע .4
 מלחמד א צו מלוכות אימפעריאליםטישע די טרײבן פליקטן
װעלט. דער פון צעטיילוע דעד פאר זיך צװישן

ס דער א.  די. פון טעמפ דעם אומגעהויער פארשנעלערט קריזי
ך אבער _ מלחמה־צוגרייטונגען אימפעריאליםטישע  אוי

ס פארן ען קריזי  קאפי- אלע פון מלחמה־בודזשעטן די זיינ
ת טאליםטישע בא־ עס װי געװא־סן, שנעל און כסדר מלוכו

 G45 _ 193.0 אין _ 281 — 1914 אין שטאטן פאראיע.
540 _ 1930 אין — 375 _ 1914 אין — — אײנגלאנד
ן------------פראנקרײך י 460 — 1930 אין _ 272 _ 1914 א

ן----------------יאפאן י 228 — 1930 אין — 92 _ 1914 א
ן------' — איטאליע י 238 — 1930 אין _ 126 — 1914 א

אזמפעריאליסטי־ אלע װאן פלאץ, דעד איז מזרח װ״טער דער ב.
ך קומען סבםוכים און קעגנזאצן שע קן דעם אין זי צטי  אי

 ער און קנויל, פארפלאנטערםטן דעם אין צוזאמען פעריאד
קן דעם פון הויפט־ארענע די דעריבער איז צטי שן־ אי  צװי

 דער וועלט־הערשאפט, פאר געראנגל איםפעריאליםטישן
 אימפעריאליםטישער קומענדיקער דער פון פרען־פונקט

 געװעך עס איז מזרח נאעגטער דער װי פונקט װעלט־מלחמה,
װעלט־מלחמת. לעצטער דער פאר

 פירט מלחמה־צוגרײטונגען איטפעריאליסטישע איע קעגן .5
 א עקזיםטענץ ז״ן פון טאנ ערשטן פון ר. ם. ם. פ. דער

 שלום־ אויםגעהאלטענע און אינטענםיװע כםדרדיקע,
פאליטיק.

 די־ אינטערנאציאנאלע אף אנװאפנונג־פארשלאגן ײירקלעכע א.
פון אויפדעקונו. און דעמאםקירונג קאנפערעגצן. פלאמאטישע

 פםעװדא־אנטװאפנונג אימפעריאליםטישע היפאקריטישע
מאנעװרעס•

אימפעריא־ ;עױ,יימע פון פארעפנטלעכונג און אויפדעקוגג ב.
צא־ (אלטע פארשװערונגען און מלחמה־פלענער ליסטישע

װ.) א. א טאנאקא־דאקומענט, דאקוםענטן׳ רישע
^ אלע מיט אפמאבן ניט־אנר״רי *טדיסן צו גרײטקײט ד״. י נ נ ש

ט און מלוכות. *טבנײטע ני
 איצטי״ דער פון װידערשפרוך גרונטאװנער און הויפט דער .6

 הויפט־ די שפ־לט װאם װידערשפרוך, דער — עפאכע קער
 וױ- דער איז — װעלט־פאליטיק איצטיקעד דער אין ראליע

 װעלט־םיםטעמעז, עקזיםטירנדיקע צװיי די צװישן דערשפרוך
 דעס און קאפיטאליזם פוילגדיקן און שטארבנדיקן צװישן

 קא־ דער צװישן סאציאליזס, פאראױסנײענדיקן שטענדיקן
 פארנאנד דעם און גאנצער א אלם װעלט פיטאייםטישער

םאװעטךרעפובליקן. םאציאליםטישע פון
 די געשטעלט איצט האט װעלט־סיטואציע פאליטישע ״די

 אלע און טאג־ארדנונג דער אף פראלעטאריאט פון דיקטאטור
 אומפארמ״דלעך װערן װעלט־פאליטיק דער פון פאםירונגען

 דעס — פונקט צענט־אלן איינעם דעם ארום קאנצענטרירט
 םא- .רוסישער דער קעגן װעלט־בורזשואזיע דער פון קאמף

ז״ט,. איין פון זיך, ארום גרופירט װעלכע װעטן־רעפובלי?,
ארבעטער• פא־געשריטענע די פון סאװעטן־באװעגוגגען די

 נאציאגאל- אלע זייט, צװייטער דער פון לעגדער, אלע פון
אונטער״ און קאלאניעם די פון באװעגונגען באפר״ערישע

 פון איבערצייגט זיך האבן װעלכע נאציאנאליטעטן, דריקטע
איז אז דערפארונג, ביטערער ן ניטא ם׳ ״  דערליי- אנדער ק

ג דעם חוץ א זונג,  װעלט־ איבערן םאװעטן־מאכט דער פון זי
(לענין). אימפעריאליזם״
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— און
 װעלט קאפיטאליסטישער דער צװישן װידערשפרוך ״דער

װארצ־ םאמע די צו ביז אויף דעקט ר. ס. ם. פ. דעם און
ט און קאפיטאליזם פון װידערשפרוכן אלע לען ײ בר״נג  ז

״ פון מאכט װאם קנויל, איין אין צוזאמען  פון פראגע א ז
ט און לעבן  גופא ארדגונג קאפיטאליםטישער דער פא־ טוי

 װידער־ קאפיטאליםטישע די װען מאל יעדעם איז דעריבער
בן שפרוכ; װענ־ אנגעװייטיקס. און שארף װערן צו אן הוי

אזיע די חןט שו  ״קענען — ר. ם. ם. פ. צום בליק איר בורז
ט מיר ן ני ז ״  אלע אדער װידערשפרוך, יענעם אדער דעם ל

 דאס ר״ ס. ם. פ. פון חשבון אפן צוזאמען װידערשפרוכן
 װאס רעװאלוציע, דער פון פעםטונג די םאװעטן, פון לאנד

 ארבע־ דעם עקזיםטענץ איר דורך בלויז רעװאלוציאניזירט
ט אונדז דערלאזט װאם קאלאניעם, די און טער־קלאם ך ני  זי

ר א צו נעמען ע ט אונדז דערלאזט װאם מלחמה, נ״  װידער ני
 פארטיי־ טן16 צום באריכט (סטאלינס װעלט?״ די צעטיילן

צוזאמענפאר).
אפן מלחמה אנטי־םאװעטישער פון ארגאניזאטאר— יאפאן א.

רח; װייטן  אנטי־םא־ פון ארגאניזאטאר — פראנקרייך מז
שער אייראפע. אין מלחמדז וועטישער צויזי  יאפאךפראנ

אימפעריאלים־ אלגעמײנעם דעם פון אװאנגארד — בונד
םאװעטן־פארבאנד. קעגן מלחמה־פראנט טישן

ט קאנפליקט לייזן פרואװט אימפעריאליזם אמעריקאנער ב. מי
 דערמוטיקט און סאװעטן־פארבאנד פון חשבון אפן יאפאן

 דעם פאר אימפעריאליזם יאפאנעזיש; דעם באװאפנט און
צװעק.

ײזן פרואװט אייננלאנד ט קעגנזאצן אירע ל  צע־ דורך יאפאן מי
לונג ע פון טיי םאװעטן־פארבאנד. אן־ אטאקע און כינ

ט יאפאן, ד. אימפעריאליםטישע איבעריקע פון שטיצע מי
 קארייע אין ארמײען גרעםערע אלץ קאנצענטרירט מלוכות,

 זאגט פאװעטן־פארבאנד. פון גרענעצן בא מאנדזשוריע און
ט אפמאך ניט־אנגריף שליםן צו אפ זיך םאוועטן־פארבאנד. מי

ע ה. מאנדזשוריע אין װיים־גװארדייער רוםישע פון טאביליזאצי
 פי־ אונטער הויפטזעכלעך װעלט, גאנצער דער איבער און

מלחמה. פאר יאפאן, און פראנקרײך פון רערשאפט
 פרעזי־ פון מאריז מאםקװע, אין קאנםול דייטשן אף אנפאל י.

קאי פרעמיער און פראנקרײך פון דומער דענט יא־ פון אינו
ען פאן  פאר־ צו פארשװערונג אלגעמײנער פון טיילן זיינ

םאװעטן־פארבאנד. קעגן מלחמה שנעלערן
פט די פון איינע איז פעלקער־ליג ז.  דער פאר אינםטרומענטז הוי

שן אלגעמײנעם פון ארגאניזאציע אליסטי  מלחמדד אימפע־י
םאװעטן־פארבאנד. קעגן פראנט

ט קאאפערירט אינטערנאציאנאל צװײטער ה.  פזילקער־ דער מי
ט און ליג טן העלפט און װייפ־גװארד״ער די מי  דעם צוגריי

שן פארא״ניקטן  קעגן מלחמה פאר פרא:ט אימפעריאליםטי
 פארשפר״ט ״פארװערטם״ (בערלינער םאװעטן־פארבאנד
 םאװעטישער כלומרשטער װעגן בארינט פראװאקאטארישן

דערמאר־ נאך באלד אוראל אין מאביליזאציע מיליטערישער
קאי פרעמיער פון דװ.ג ן אינו א; אי  פון באשלום טאקי

דיקטא־ פון אפשאפוגג פאדערן צו אינטערנאציאנאל צװייטן
בן װעט יאפאן װען פראלעטאריאט פון טור הוי  מלחמה אנ
ױ (זע םאװעטן־פארבאנד. אף מאנ־ ״פארווערטם״, יארקער נ

אק־ אבראמאװיטש); ר• פון ארטיקל ױני, םטן20 דעם טיק,
ע ױו ט  דער פאר ״םאציאליםטן״ יאפאנעזישע, פון שטיצע .

 קעגן מלחטה־צוגרייטונעײ די פאר און כינע קעכן מלחמח
 שטימען דעפוטאטן םאציאליסטישע _ םאװעטן־פארבאכד

 פארזיצער אבע, און פארלאמענט אין מלחמה־בודזשעט פאר
 זאגט פארטיי סאציאל־דעמאקראטישזןר יאפאנעזישער פון
ד :1932 יאנואר אין פארט״־קאנגרעס אפן אפן זע ״אי

ך איז םאציאל־דעמאקראטיע די אז אייין,  אריינ־ ענדלעך זי
ען םאציאליסטן, מיר, מלוכה־םאציאליזם. אין געוואקםן  זיינ

מאנארכיע״). דער פון אונטערשטיצער
 רעװא־ א פון אנטװיקלונג די און כינע אין רעװאלוציע די

 װייטן גאנצן אויפן און יאפאן אין םיטואציע לוציאנערער
 אימפעריאליםט; אפ האלטן װאפ פאקטארן, זיינען מזרח

 ײ לע׳שן יאפא; העלפן צו כדי זיך׳ צװישן מלחמה פון
פעל־ די פון בלוט אין פלאמען רעװאלוציאנערע שטײגנדיקע

 די אנהויבן או־ז װ. א. א. יאפאן קארײע, כינע, פון קער
םאװעטךפארבאנד. אויפן אטאסע געפלאנטע

שוריע פון פארכאפונג יאפאנעזישע די .1 אף אטאקע און מאנדז
 צעפוילטן דעם פון צעפאלונג די פארשנעלערט האבן שאנכאי

מעכ־ א ארויםגערופן און קאמינטאן, פאררעטערישן און
ט״ג רעװאלוציאנערן טיקן ש פ  פון טיילן אלע אין אוי

שע די פון מאבט די און טעריטאריעם די לאנד; עזי  כינ
אויפהער. אן װאקםן םאװעטן

שטייג רעװאלוציאנערן קאלאסאלן דעם צוליב .2 דעם און אויפ
אימפעריא־ די קענען םאװעטן־כינע פון װאוקם מעכטיקן

ך ליסטן שע די אף פארלאזן װייניקער אלץ זי עזי  מילי־ כינ
״ און פאררעטער בורזשואזע און טאריםטישע  אלץ מוזן ז

 בותות באװאפגטע אייגענע זייערע מיט באנוצן זיך מער
שע די קעגן דירעקט עזי מאםן. כינ

ען עם .3 צװישן פארהאנדלונגען אומאויפהערלעפע אז איצט גיי
שע די  אינטערװענציע פאר פארטדעטער אימפעריאליםטי

שער דער קעגן  צעטײלונג דער װעגן און רעװאלוציע כינעזי
כינע. פון

ש־פראנצויזישע׳ די קעגן איז אמעריקע .4 ש־איינגלי יאפאנעזי
לונג דער פאר פלענער ל כינע, פון צעטיי ״ ״ װ ען ז ט זיינ  ני

ק  אנשטאט אימפעריאליזם. אמערילןאנער דעם פאר גינםטי
 פון לאזונג די ארוים אמעריקע שטעלט פלענער יענע

ע׳/ אנאליזאצי  צעטײלונג מין אזא מיינט װאס ״אינטערגאצי
אימפעריא־ אמעריקאנישן דעם שטעלן זאל װאם כינע, פון

ע גינםטיקער א אין ליזם ע לגבי פאזיצי ײנ קאנקורענטן. ז
לונג דער פאר פלאן יעדער .5 ט״ ע פון צע די־ געצילט איז כינ

ך רעקט ״פארטײ־ לאזונגען די םאװעטן־פארבאנד. קעגן אוי
כינע־ דאם ״פארט״דיקט און םאװעטן־פארבאנד״ דעם דיקט
ען פאלק״ זישע ײנ שן פארבונדן איינג דעריבער ז ך צװי  זי

״ און צװייטן. דעם איינער דערגאנצן ז

I I I •

 פונם אויםװעג קאפיטאליםטישן א פאר פארזוכן אלע קעגן
ס םאװעטן־פאר־ קעגן אינטערװענציע מלחמה, דורך קריזי

שער דער קעגן און באנד  ארויפ־ דורך רעװאלוציע; כינעזי
ט און הונגער מער צװינגען וי ע די אף נ ענ  דורך מאםן, א״ג

 דורך עקספלואטאציע, פון פארשארפונג שכירות, שניידן
 ארויסשטעלו ארבעטער־קלאם דער מוז טעראר און פאשיזם

ײן _ אויםװעג רעװאלוציאנערן דעם אויםװעג, ז
ט און הונגער ארבעטלאזיקײט, קעגן קאמף .1 וי אר־ פאר _ נ

סאציאלער־פארזיכערונג. און בעטלאזער־
טן, קעגן קאמף .2 שני און עקםפלואטאציע פארשארפטער לוין־

טעיאר. פאליטישן און פאשיזם קעגן טעראר, באסישן
פארטיידי־ דער פאר מלחמד״ איטפעריאליסטישער קעגן קאמף .3

שן פונם און םאװעטךפארבאנד פון קונג עזי פאלק. כינ
םט, טן1 דעם מלחמה קעגן קעמפן און דעמאנםטרירן .4 אויגו

ב דעם פון יאר־טאג טן18 דעם הוי  לעצטער דער פון אנ
װעלט־מלחמה. אימפעריאליםטישער

ט םאלידאריטעט רעוואלוציאנערער .5 םאװעטץ־פארבאנד, דעם מי
װעלט, גאנצער דער איבער א־בעטער קעמפנדיקע די מיט
שן דעם מיט עזי ט און פאלק כינ  רעװאלטירנדיקע אלע מי

פעלקער. קאלאניאלע
אײנפירן און טאטורpדי קאפיטאליםטישע די ארונטערװארפן .6

 א פון פארם דער אין פראלעטאריאט פונם דיקטאטור די
 דער אונטער פארמער, און ארבעטער פון םאװעטן־רעגירונג

 די ארבעטער־קלאם, פונם אװאנגארד דעם פון פירערשאפט
אמעריקע. פון פארט״ קאמוניםטישע

 1931 נומעד מאי־ױני דעם האבן װאס חברים
 דאם געבעטן זײנען נומער) (קאנװענשאן

מעגלעך. וױ גיר אזוי צושיקן אונדז
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קאמיטע עקזעקוטיװ נאציאנאלער דער פון פראטאקאלו
עקזעסוטיװע נאציאנאלע זיצוננ וטע4

גראםמאן, בעדאכט, אקען, אײזעגמאן, פידלעד, חברים : אנװעזנד
רין, פין, םולטאן׳ סיגאל, שקלאר, מענשער, קאסטרעל, האלפערן, ג  לו

 קארנאװםקי, קאנדעלא״ קעלנער, פינקלשטיין, פדימאװ׳ פאלאק,
שטיינבערו.. רעדי,

שילער• װיינער, לין, אבװעזנד:
קעלנער. חבר פארזיצער:

פון באריכט .2 פארלייענען. פראטאקאל .1 ארדנונג: טאג
ג״ װאשינגטאגער דער צו דעלעגאציע אונדזער רינ הי  דער אין ״

 קאמיטע ארגאגיזאציע .4 באריכט. סעקרעטאר׳ם .3 קיים. .בעקערמאן
באריכט. קאמיטע אפיל .7 באריכט. קאמיטע קולטור .6 .באריכט.

צונג, די אפיציעל עפנט מען איידער  פארזיצער דער שלאגט זי
ך זאלן חברים די אז פאר, קונג דער צו אויפשטעלן זי דיינ  חברטע פון אנ

 צײט, דער אין ,־.עװארן געהרגעט מאנאט לעצטן איז װעלכע דוייזער׳
ף געגאנגען איז זי װען באװעגונג. דער פאר שליחות אוי

 צו דעלעגאציע װאשינגטאנער דער פון באריכטעט פרימאזו חבר
ען עם דאו?. םעקרעטאר לייבאר דעם  50 פארטראטן געװען זיינ

 די האט בוירלאק חברטע ארגאניזאציעס. פארשיידענע פון דעלעגאטן
ר אין האט און װארט דאס געקראגן ערשטע ע ״  װערטער שארפע ז

 װאס דעם קעגן פארטרעטער אלע פון פראטעסט דעם אויסגעדריקט
ט האלט מען די  זיי װאם דעם, קעגן און טורמע אין בערקמאן אי

ך קלייבן װיזן, האט זי לאנד. פון ארויםשיקן איר זי  די אז אנגע
ט קעגן אטאקע די  אטאקע אן צייט זעלבער דער צו איז בערקמאן אי

ע גאנצע א גערעדט האבן עם ארבעטער־קלאם• גאנצן דעם קעגן  ר״
ך פארטרעטער, אנדערע  דעם פון פארטרעטער דער פרימאװ, ער, אוי

״ דער פון פארלויף אין ארבעטער־ארדן. אינטערנאציאנאלן ג רינ הי  ״
ט צוזאמענשטוים, אזא צו געקומען דעלעגאציע די איז  םעק־ דעם מי

 אונטער געצװאונגען, געװען איז זי אז דאוק, לײבאר, אװ רעטאר
רינג״. די פארלאזן צו פראטעםט, הי ״ די אז זיך, פארשטייט ״ ג רינ הי  ״

מולירן װעט ט פון באפרייאונג דעמ פאר קאמף דעם םטי די בערקמאן. אי
 האבן מיר אז באריבטעט, זאלצמאן באריכט:חבר סעקרעטאר׳ם

ט פאראייניקןגג די דורכגעפירט שוין  קראנקן אונגארישער דער מי
ײםונג אפיציעלע די געקראגן מיר האבן אפריל טן10 דעם קאסע. טה  גו

 דער שוין האט מאי טן1 דעם און דעפארטמענט אינשורענם דעם פון
ך אפים נאציאנאלער אונגארישער  דירה אונדזער אין אריבערגעצויגן זי

ך האבן מיר און קונג די דורכפירן גענומען זי  לעבן. אין פארא״נ
טן און קראנקן אויםגעצאלט שוין װערט אן מאי טן1 דעם פון  טוי

ך בענעפיט  פארא״ניקטן דעם פון םעקציע אונגארישער דער פאר אוי
 און עםעטס אלע טראנספערירן צו צוגעטראטן זײכען מיר אפים.

ם טי לי אבי ן דיי  אלגע־ אונדזער צו קאםע קראנקן אונגארישער דער אי
ף און פארמעגן מײנעם  פארשטײט ביכער. אלגעמיינע אונדזערע אוי

קע א נאך אוגדז בל״בט עם אז זיך,  די טראנםפערירן צו ארבעט ריזי
ף מיטגלידער די און ברענטשעם  איינצושטעלן ביכער, אוגדזערע אוי

 זעלבע דאס ברענטשעם, אונגארישע די ביי םיםטעם איינהייטלעכע איין
 ארבעטער־ארדן׳ אינטערנאציאנאלן דעם פון ברענטשעם די אין װי

ע ארויםגעבן ״ ײע אויםמאכן מיטגלידער׳ די צו פאליםים נ  מיט־ נ
צ״ט. חדשים פאר א נעמען מםתמא װעט אלץ דאם קארטלעך. גלידער
 געבראכט איצט ביז האט קאמפאניע ״מארגן־פרײת״ט״ די

ען עם .$10,430 ײנ כטן, אלע דא ז םזי  אמװינ־ שאפן זאלן מיר אז אוי
קאמפאניע. דער אין $15 000 ציקםטנם
 האט װעלכע פארבאנד, םאזועטן אין דעלעגאציע אונדזער פיז
 שיף פון ברױו א באקומען מיר האבן אפריל, טן19 דעם פארלאזט
ט צוזאמען ך עם האבן מיר ארטיקל. אן מי ל״  דער אין אר״גגעגעבן ג

םן װעלן מיר זוי שנעל אזוי ״מארגן־פרייהייט״.  באשטימטן דעם װי
 אראנדזשמענטס מאבן מיר װעלן צוריק, אן קומען זיי װען דאטום

ט װי דעלעגאציע, דער פון באריכטן פאר ״  שטעט אלע אין מעגלעך װ
לאנז־• איבערן

ק, איז קאמפאניע, װאל דער נזיט פארבינדונד. א<ן טי  מיר אז נוי
 שטאטישע און דיסטריקט אלע אפאראט, גאנצער אונדזער אז זען, זאלן

 זייער נעמען זאלן ברענטשעם, די פון עקזעקוטױועם די קאמיטעטן,
װן אן  די פארבינדן צו זען און קאמפאניע דער אין איינטײל אקטי

טן קאמפאניע ען מי  הויפט די אז זיך, פארשטייט ארדן. דעם בוי
שו ן דארפן װעט קאמפאניע דער אט אין אי ״  פארזי־ סאציאלע די ז

פן כערונג שנון אוי פאד שלאגט םעקרעטאר דער מלוכה. דער פון ח

 ארגא־ אנצופאנגען אזוי װי רעקאמענדאציעס קאנקרעטע פאלגנדע די
רן : קאטפאניע ײאל די ניזי
 ספעציעלע א דערװיילן זאל עקזעקוטיװע נאציאנאלע די .1

 אר״נ־ מיד זאלן קאמיטע קאמפײן דער אין קאמיטע. קאמפאניע װאל
ט םעקציעם, שפראך אנדערע אלע ציען  װעלכע אוגגארישע, די נאר ני
ט שוין זיך האט ך נאר פאראייגיקט, אונדז םי םעקציעם. אנדערע די אוי

ך װי שטאט־קאמיטעט׳ יעדער און דיםטריקט יעדער •2  אוי
 קאנד װאל םפעציעלע א אוים טיילט עקזעקוטױוע, ברענטש יעדער
קאמיטע. פאניע
 קאמיטעם קאמפיין ברענטש און שטאט דיםטריקט, אונדזערע .3

ט פארבינדונג איינגער אין שטיין זאלן  םעקשאן אלגעמ״נע די מי
קאםיטעם. קאמפיין

 קאמפיין באזונדערע ארגאניזירן ברענטשעס לאנדסמאן די .4
ט צעטיילט מיטגלידער, די פון קאמיטעס  װאו דיםטריקטן זייערע לוי

ען. זיי װאוינ
 פירן מיר װאם אקציע אנדערע יעדער אדער קענװעם יעדער .5

ט מיר פארבינדן אן, איצט פון דורך קאמפאניע. װאל קומענדער דער מי
אלו״ע־ די פארשפרײטן צו ברענטשעם אונדזערע רופן מיר .0
 אמװיי־ ארויסגעבן זאל ארדן דער און ליטעראטור קאמפיין מיינע

פראגע. דער װעגן ליפליעט איין און פאמפלעט איין ניקםטנם
טגליד יעדער לאזונו.: א ארויס לאזן מיר .7 ארדן דעם פון מי

קאמפיינער. א
ך שלאו.ט זאלמאן תבר  צװיי דערװיילן זאלן מיר אז פאר, אוי

 אפגעהאלטן װעט װאם קאנװענשאן׳ נאמינאציע דער צו רעלעגאטן
שיקאגא. אין מאי סטן29 דעם װערן

 טן12 דעם פון קאטפאניע לעצטער אונדזער פון רעזולטאטן די
ע 1500 פון רוף אונטערן מאי טן1 דעם ביז נזערץ ״  מיטגלידער נ

 פאלגנדע די געבראכט האט ארבעטער, סאװעטישע די צו מתנה א אלם
ט 100 אריינגענומען האבן מיר :רעזולטאטן 301 מיטגלידער. ױגנ

שע 045 און מיטגלידער, שפראניקע אנדערע  צוזא־ מיטגלידער. אידי
 גוט־ װערט זאלצמאן חבר פון באריכט דער מיטגלידער. 1045 מען

:באשלאםן װערט עם און געהייםן
 דער צו זיך װעלן זאלצמאן און בעדאכט חברים די װי אזוי

ע דער פון צייט  זאלן שיקאגא, לעבן געפינען קאנװענשאן נאמינאצי
״  קאנװענשאז. דער צו ארדן פון פארטרעטער אלם װערן דעלעגירט ז

דעלעגאטן. די פאר הוצאות איינשפארן מיר װעלן דערביי
ך װערט עם  פון הברים 3 צוציען זאלן מיר אז באשלאםן, אוי

קאמיטע• פארװאלטונג דער צו סע־ציע אונגארישער דער
 בא־ װאם קאמיטע, קאמפיין נאציאנאלע א דערװיילט װערט עס
ט ט״ פידלער, םיגל, פרימאװ, פאלאק, : חברים 9 פאלגנדיקע די פון ש

רין׳ ראטשינםקי, קאנדעלא. און פעהער ג
ט״ דער וועגן דיםקוםיעם די נאך ה״ באשלאסן, װערט ״מארגן־פר״

 דער װעגן ברענטשעם די צו ברױו א נאך ארויםשיקן זאלן מיר אז
ט ברענטשעם, אלע פון ליםט א צוזאטענשטעלן קאמפאניע.  ז״ערע מי

 אפדרוקז ״טארגן־פרייהייט״. דער אין עס פארעפנטלעכן און סומען
 א נאך ארויםשיקן ״מארגן־פרײהייט״. דער אין אפיל םפעציעלן א

לאנד. איבערן קאמיטעס דיםטריקט און שטאט די צו ברױו
אן חברים די מ  די פארטרעטן צו דערװ״לט װערן כרין און א״ז

״קינדעלאנד״ קעמפ פון דערעפענונג דער צו עקז״קוטיװעם נאציאנאלע
 עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער צו צוגעצויגן װערט אקען חבר

זוייזער. חברטע פון פלאץ דעם אויף
באריכ־ םיגל חבר האמיטע■: ארגאניזאציע דער פון באריכט

ױ אין אז טעט׳  םאציאלער פאר קאנפערענץ די גערופן װערט יארק נ
״ יאריקער צוױי דער ױני. טן15 דעם פארזיכערונג ל בי  דעם פון ױ

ױ אין געװארן געפ״ערט איצט ביז איז ארדן  שיקאגא באםטאן, יאר?, נ
 זאלצמאן און לייטגער פעהער, בעדאכט חברים די קלױולאנד. און

ף ארוים פארן ר אוי ט פארא״ניגונג־טו מונג דער לוי  פון באשטי
קער דער ײלי װ  גע־ האבן װעלן זיי פאראייניגונג־קאמיםיע. צ״ט

ען מײנשאפטלענע טינג  ארדן. דעם פון ברענטשעם שפראך אלע פון מי
״ און קאמיטעס. צענטראלע שטאטישע די ארגאניזירן װעלן ז

ג א אפגעהאלטן האבן טיר צונ ארגאני־ און קולטור דער פון זי
 זומער פאר פלאן א אויםגעארבעט צוזאמען האבן און קאמיטע׳ זאציע

 איבערן ברענטשעם אלע צו ארויםגעשיקט װערט פלאן דער ארבעט.
״ רײע גאנצע א נאך לאנד. ל בי זײנזגן ארדן פאדן פײערונגען ױ
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ג דער בא צונ ני, םן13 דעם מאגטיק לערער־ראט פונם זי ו  האבן י
ק״ט. זומער זייער וועגן באריכטעט שולן פאלגנדע טעטי

 פארװאלטער 2 קאמיםיע, קיכדער א אויםגעקליבן — i בראנקם
אנג דער פון פארטרעטער און סט ״י ױני ״ ליג״. קאמ  האבן װעלן ז

ג א נ טי ארבעט. די אײנארדענען און מי
 װעט דארט און ארויםפאר אן אראנזשירט האבן — 3 בראנקם

װערן. איינגעשטעלט ארבעט די
פארװאלטער, 1 :קאמיטע א אויסגעקליבן האבן — 4 בראנקם

 אײז װעלז -יאב?גרןE3 די פון איינעם און קאוגםיל פרויען פון איינע
ך טאג ג גאםן א האבן טאג 1 יטול, אין טרעפן זי נ טי טאו. איין און מי

ארויםפאר• אן
שטעלן װעלן _ u בראנקם ״  שליםן וואך. קומענדיקע ארבעט די א״נ

צענטער. אין אן זיך
בן — ך בראנקם ף גי ען די האבן װעלן דירה. די אוי טינג  מי

 בא וועלן גרופע. פיאנערן א האבן הויז. אין פארװאלטער א בא
׳טול■ קאאפעראטיװע דל זוכן

 קעפטן יעדער קינדער. פון קעפטנס אויםגעקליבן _ 8יבראנקם
ט שטײט און קינדער צאל באשטימטע א האט ״ מי  קאנטאקט. אין ז

ט אנפירן זאל װאם קאמיטע א אויםגעקלייבן ען. גאםן מי טינג  זועלן מי
 ארבעט. דער אין ארויםהעלפן װעלן װאם קיגדער מיטל׳טול קריגן

טינג. א האבן װעלן קעפטנם מי
 באריכט). שפעטערדיקן זײער אונטן (זע — 11 בראנקם
פארװאלטער, פון קאמיטע א אויםגעקליבן האבן — 12 בראנקם

ט פון גדופע. פיאנערן פון און ברענטש ױגנ
 װערז זיי װעלן קלובן, 2 געהאט האט שול די — 13 בראנקם

 דער מיט אנפירן װעט פארװאלטער א ארדן. פון ברענטשעס קינדער
א קלוב׳ שאך א איינגעארדנט קינדער, דערװאקסענע די פון ארבעט

ש. אין קלאם אידי
 קינדער א ארגאניזירט תאבן — 14 בראנקם

ד.אם. דער פון קיגדער אריין
ױעלז איז קאנפערעכץ א רופן — 15 בראנקם

 ציען און ברענטש

פלאן א אויםארבעטן
ארבעט. פון

 קינדעד א ארו.אניזירן שול. טעג 2 האבן װעלן — 17 בראנקם
 פיאנערן דעם פון' װערן אנגעפירט װעט ארבעט די ארדן. פון קלוב

ט און ברענטש ד. ל. א. פירער, ארדן. פון ברענטש יוגנ
ױ איסט  װעט װאך די צענטער. אין גיין װעלן — 2 יארק נ

װערן. א״נגעשטעלט ארבעט די
 פארגעשטעלט קיגדער. די פון שמחהלע א געהאט — קאנארסי

ארבעט. זומער די טאן װעט וואס פארװאלטער דעם
רן און ליפלעט א ארוים לאזן — 2 ,1 פארק בארא אניזי  ארג

קלוב. א
 קלוב״ א אין ארגאניזירט איז שול גאנצע די — ביטש בעט

ען, װעלן קעפטנם. אויםגעקליבן םניי נזאלן. אוי
 פיאנערן די פארװאלטער. 2 אויםכעקליבן — פארקװיי איםטערן

ט אנפירן װעלן פארטרעטער קאונסיל. און ארבעט. דער מי
 און קינדער עלטערע די פירער, פיאנערן דער — װילעדזש מידל

ט אגפירן װעלן קאונםיל דער ארבעט. דער מי
״ װעלן צענטער׳ אין אריין גייען — 2 ,1 װיליאמסבורג י  אי

ארבעט. די שטעלן
 װעלכע קינדער, פון קאמלטע א דערװיילט — 3 װיליאמםבורג

ט קאנטאקט האלטן װעט  פאר־ 2 דערװ״לט קינדער. קלענערע די מי
ארבעט. די איינשטעלן און מאנטיק מיטינו. א האבן וועלן װאלטער.

 פארטרעטער דערװײלט ארבעט. די אנגעפאנגען — i טאון דאון
שול. פון

פארװאלטער. פון קאמיטע א דערװײלט — 3 טאון דאון
צענטער. דער זיין װעט דארטן — 1 בראנזזויל
םגעקליבן — 2 בראנזװיל  ־אבן פארװאלטונו.. דער פון חבר א אוי

מען קלוב. קיגדער א תאבן ענו  קלוב. אין קינדער שװארצע 3 אר״נג
קינדער. די פאר קארפער צאלן װעט חבר א

אבן פאראיין, שול פון חברים 2 דערװײלט — 3 בראנזװיל  ־
 קאמפאניעם• פאר ארבעט די ארגאניזירן גרופע. פיאנערן שטארקע א

פיאנערן. די אין קינדער נעגער עטלעכע ארײנגענומען
ג קומענדיקן צום װעלן — 4 בראנזװיל נ טי  די איינארדענען מי

ארבעט.

ױ אין געװארן ארגאניזירט ױון, נ  אנדערע אין און פילאדעלפיע הי
 דער צו פארן צו געװארן באשטימט איז פאלאק תבר צענטערן.
ױ אין פ״ערונג װן נ י  פאם״ק אין פילאדעלפיע. אין םיגל און ־י

 ברענ־ 4 אלע פון מיטינו. פאראייניקטער א געװארן אפגעהאלטן איז
ז די פארטראטו דארט האבן פידלער און ו.רין הברים די טשעס•  י

ן ־.עװארן ארגאניזירט איז דארטן זעקוטיװע. פ׳  •טטאט א פראץ אוי
ען מאנטיםעלא אין קאמיטעט. קע געװען זיינ  צו■ פראבלעמען אייני

 באריבט קאמ. ארד.. נאצ די פארטראטן דארט האט קעלנער חבר לײזן.
מטגעהייסז• װערט קאמיטע ארגאניזאציע דער פון

 זיי אז קאמיטע, אפיל דער פאר בארינטעט שט״נבערג תבר
 פארװאל־ די װאם דעם קעגן כאםמאן הבר פון אפיל אן געהאט האבן

ט אים האט טונג־קאמיטע  1אי ארבעטער אלם אנגעשטעלט ני
'־ חאגדלונג די גוטגעהײםן האט קאמיטע אפיל די אפים. ציאנאלן ' 

ט באסמאן, תיר און קאמיטע אדםיניםטראטיווער דער ק גי  זייענדי
ט צופרידן  ארײגו.עשי/,ט האט קאמיטע, אפיל דער פון בא»שלום דןים מי

ן ״ טגליד אלם רעזיגנאציע ז ארדז• אין מי
 איז ל,פי'ל אן האבן זיי אז אויך, באריכטעט שטיינבערג חבר

ס דער  פיז °??• געװעזענעם דעם ראזען, קעגן אראנםאן חבר פון ק״
כונג דער נאך 82 יר  רעקאמענדירט׳ קאמיטע אפיל די האט אונטערזו

ט זאל ראזען אזיחבר ן מער האלטן קאנען ני ״  אין אמט פינאנציעלן ק
̂ם ר ברז^נטיט. ד״ גוטגעהײסן. װ^רט קאמיטן^ אפיל ד^ר פון באריכט ד̂ז

 מיר פארװאלטונג־קאמיטע. דער פאר באריפטעט מענשער חבר
ך צייגט עם און באריכט ״עקטשוערים״ דעם באר,ומען האבן  ארויס, זי

שאן אונדזער אז  איז אויםגעצאלט האבן מיר .101.76 איז װאלױאיי
 מיטגלידער 4,000 האבן מיר בענעפיט. קראנקן $5,699.50 אפריל

ױ אין דעפארטמענט דענטל דעם אין  קאמ־ א אן פירן מיר יאר־. נ
ך זאלן מיטגלידער אלע אז פאניע,  דעפארטמענט. דעם אן אנשליםן זי

ע די אז ברענטשעם, די צו רעקאמענדירט האבן מיר ״  מיטגלידער, נ
ר״ן, קומען װאם  מעדיקל דעם פאר פאראוים אין באצאלן זאלן א

קאנפערענ־! צװײטע א רופן צו באשלאםן האבן מיר דעפארטמענט.

 דאקטוירים, דיםטריקט אלע םטעף, מעדיקל גאנצן אונדזער מיט
 פראבלעמען אויפנעמען װעלן מיר װאו םפעציאליםטן׳ און דענטיםטן

 האט דעפארטמענט מעדיקל דער ארדן. אונדזער פאר שט״ען װאם
ט פארגרעםערט זיך ך האבן מיר זינ  אפים. נײעם אין אריינגעצויגן זי
םן. װערט פארװאלטונג־קאמיטע דער פון באריכט דער מטגעהיי

שט״ן חבר  קאמיטע קולטור :אציאנאלער דער פאר באריכטעט פינקל
ף איצט זיך געפינט מרמר חבר  באזובט װעט ער װאו טור א אוי

 דער צו און לעקציעם האלטן װעט ער װאד יטטעט, רייע גאנצע א
ט זעלבער ״  צייט דער פאר שולן. די אין אינםפעקציע מאבן ער װעט צ

מ זאלצמאן חבר נעמט אמעקגעפאיז איז מרמר חבר װאם ב פזי  אוי
 הבר דרוק פון ארויס שוין זיינען עם «.,ארב; קולטור דער איבער

ס ק׳ ם װעגן בוך נאװי ױניז ט בוך שײפער׳ס הבר און צ מי  געזאנג ״
מגי אין קאםף״. צום ־ אי  זאל באשלאםן, מיר וזאבן ״פונק״ :ומער מ

 אלגע־ דעם אויםער קאמפאניע• װאל דער װעגן קאנםפעקט א ארײן
 אויםגעארבעמ האבן מיר װעלכן ארבעט, זומער פון פלאן מיינעם

ט צוזאםען  מיר האבן קאמיטע, ארגאניזאציע נאציאנאלער דער מי
ך  אין שטעט די אין צענטערן קינדער פאר פלאן א אויםגעארבעט אוי

ױ אין זומער. דעם פון פארלויף  צו באשלאםן מיר האבן יארק ג
ם א עטאבלירן מו  פאר־ איינג װעלן צענטערן די צענטערן. 5 פון מיני

רונג דער פאר קאמפאניע דער מיט װערן בונדן אניזי  קינדער פון ארג
סט האט רעדי חבר ברענטשעם.  קא־ קולטור דער פון נאמען אין :אגרי

שן דעם פון גראדואירונג טע5 די מיטע ױוערזיטעמ. ארבעטער אידי  אונ
ן גראסמאן חבר ען די באזובן צו געװארן דערװ״לט אי טינג  פון מי
 דעם רופן מיר צוריק. קומט דעלעגאציע די ביז קאמיטע ארו״ דער
ני סטן22 ו ג םפעציעלע א י צונ  קאמיםיע שול נאציאנאלער דער פון זי

ט צוזאמען  אפגעטאנענע די באטראנטן צו קאמיטע קולטור דער מי
 בא־ םעזאן. קומענדן דעם פון פראבלעמען די אויפנעמען און ארבןןט

םן. זוערט קאמ׳יסיע קולטור דער פון ריכט טגעת״ גו
נג די װערט דערמיט צו געשלאסן. זי

םעק. פידלער, רחל
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פיאנערן א האט פארװאלטער. 2 דערװיילט — 5 בראנזװיל
גרופײ.

פירער, פיאנערן דעם פון קאנפערענץ א האבן — 5 בראנזװיל
ט פון און קאונסיל פון פארטרעטער און פארװאלטער 2 די  ברענטש ױגנ
ארבעט. די איינשטעלן צו

ו איםט י  א האבן וועלן גרופע, פיאנערן א האנן — 1 יארק נ
 גיין װעלן ארבעט. די איינשטעלן צו ארגאניזאציעם פון קאנפערענץ

צענטער. אין
טן פאראײניקט זיך האט—)11 (שול קאאפ. פון זומער־שול די  מי

ט קאאפעראטױון  זומערדיקע די געמיינשאפטלעך אנצופירן צענטער ױגנ
אין ליפלעט א צוזאמען ארויסגעלאזן האבן זיי ארבעט. ש (  איינגלי

ש) אין און  געגנט דער אין ארבעטער־עולם דעם אויפצוקלערן אידי
ך חאט רעגיםטראציע פראגראם. אויםגעארבעטער דער זועגן  אנגע־ זי
 זיך האבן טאג ערשטן דעם גלייך און ױלי, טן5 דעם דינםטיק, זזייבו

זומער־שול. דער פאר קינדער 80 העכער פארשריבן
לי, ז)ט< דעם מיטװאך, ען קינדער די װען מ  צום געקומען זיינ

ף אז ידיעה, א אריינגעקומען איז זומער־שול, אין מאל ערשטן  אוי
ל װי  ארויסגעשטעלט ם׳װערן און עװיקשאן אן פאר קומט עװ. אלינ

 א געװארן ארגאניזירט איז גלייך ארבעטער־פאמיליעם. 8 גאם אין
ט גןינדער־דעמאנסטראציע.  אויסרופן און געזאנג אויפשריפטן, מי

ך ־אבן איז געגנט. יענעם צו אװעקגעלאזן קינדער די זי  געװען ם׳
ען אװעק דעמאנםטראציע. גראנדיעזע א ײנ פן קינדער׳ 80 אלע ז  אוי

ען זועג  טן7 דעם מיטװאך, קינדער. צענדליקער נאך צוגעקומען זיינ
ען זייערע געהאט קינדער די שוין חאבן ױלי, צונג  פארק. אין זי

שױת׳ פאר שעה א געהאט האבן זיי  שמועס. געזעלשאפטלעכן א מע
איז  איז װעלכע סעקציע, וואנט־צײטונג א געװארן ארגאניזירט ם׳
 אימפעריא־ אנטי אן ארויםצולאזן ארבעט דער צו צוגעטראטן גלייך

שע טונג ליסטי ך און ציי טונג א אוי  אלימ־ בורזשואזע די אנטקעגן ציי
מם״ פישע ״גיי

ען קינדער די װעלכע אין םעקציע די ט זיינ ײל  געװארן א״נגעט
ען  װאנט־ םפארט, קינדער) שול עלטערע די (פון פירער־םעקציע זיינ

 און ד. ל• א. איקאר״ און יו. ס. פ. עקםקורםיעם, ביבליאטעק, צייםונג,
ט״׳ .ר. א װ. ה״ ריי פ ך ם׳האט ארבעט. נאטור, ״ בן שוין זי  אנגעהוי
א. א. א. פונם קינדער־ברעגטש א גרינדן צום באװעגונג א

כטן די םזי ף אוי ען דערפאלג אוי סע; זיינ רוי  הויפט־זאך, די ג
פן געלינגען ם׳זאל ט די צוזאמען איינגער אויפקני ק״  צענטער פונם טעטי

 שול־פארװאלטונו. די שול. דער פון און גרופע פיאנערן דער פון
ף נעמען צו גרייט איז ך אוי םן א זי ל גרוי תן. און ארבעט ט״  התחיבו
ך דארפן קאלאגיע דער פון טאםן־ארכאניזאציעם די  פאראינטע• אוי

ך רעםירן לייגן און ארבעט דער אין יי  װאך א איינמאל תאנט. א צו
ען ך באדן זומער״שול דער פון קינדער די גיי פול. בראנקםד״ל אין זי

שיקאגא
באריכט. קורצער א דערװייל

 פיר איך װאם שול זומער דער באזובן װאכן 4 לעצטע די פאר
 אוז מיטװאך מאנטיק, אפן איז שול די קינדער. 60 איבער אן

 קינדער די שר״בן מאנטיק מ. נ. 3 ביז אינדערפרי 10 פון פרייטיק
ט איבעריקע די און קלאם־צימער אין שעה א ״ ״ מען פירט צ  אין ז

 מאלן. און שפילן מעשױת, דיםקוסיעס, פאר קומען עס װאו פארק׳
ט מיטװאך ענ ט איבעריקע די און קלאם אין מען ל״  פארבריינגט צ״

 איבעריקע די קלאס. אין אסעמבלי — פרײטיק מאנטיק. װי טען
ך האבן מיר פארק. אין צייט ט ארויםפארן ארגאניזירט אוי  די מי

ט קינדער. ז ני י לו שע י  שול, זומער דער אין לערנען קינדער אידי
 טאו. איין ביישפיל צום עלטערן. שפראביקע אנדערש פון קינדער נאר

ך האנן שע 12 געמאלדן זי ן פון קינדער איטאליעני ״ הויז. א
״ האבן פא.רא״ן שול אינם  (כמעט קאמיטעם• 5 אנגעשטעלט ז

טגליד יעדער  ארגאניזאציע .1 קאמיםיע) א אין אריין איז מי
ט״ .4 פינאנץ, .2 אגיטראפ, .2 ה״ ריי פ  קאמפאניע. װאל .5 און ״

ט ו.אנץ ארבעטן קאמיםיעם די  מיטגלידער פארא״ן שול די צו גו
שן געװיינלעך קומען  ארבע־ אנדערע די מיטגלידער. 80 און 70 צווי

ק דערװייל העלפן ארגאניזאציעם טער  אפ האלט מען ארויס. װייני
ך טינגען. גאםן אוי מי

ך פאראן מינדעם׳ משה פון אנגעפירט שול, זומער צװייטע א אוי
ף,•א שאן י ױויז שרייבן. אליין מינדעם תבר װעט איר װעגן אבער גאם. ד

זינגער. י.

 אינטערנאציאנאלן פונם סעקציע אײנגלישע די
ארדן ארגעטער

 אינטערנאציאגאל װערט ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 סעקציעם איצט שוין האבן מיר פאקטיש. נאר נאדען, אין נאר ניט
שע רוםישע, אונגארישע, די ײי שפראבן, פארשידענע אין  איטאליעני

שע און גריכישע מעקםיקאנישע, רומענישע, םלאװישע,  םעקציעם. פוילי
ען עס נ ״ ך ז שע אן פאראן אוי םעקציע. יוגנט און א״נגלי

ען חברים םך א אז אויט קומט עם ס׳ דער מיט באקאנט זיינ קזי ע
ט האבן אבער גרופעס, שפראך פארשידענע די פון טענץ  מינדםטן דעם ני

ט דער פון עקזיסטענץ דער װעגן באגריף  באזונדערם און םעקציע׳ ױגנ
ען ײנ ט זיי ז ט באקאנט ני ש דער מי  און םע?ציע, רעדנדיקער אייגגלי

ע דאך, נ ״ ען װאם םעקציעם צװײ די אט עם ז  גרעסטער דער פון זיינ
טונג פאטענציעלער אד״ ב ארדן, פארן ב  און אויסװאקםן זאל ער אוי

ארגאניזאציע. מאםן אמעריקאגישע אן נאמת װערן
 מאםן אנדערע און קלובן די אין שעפער, און פאבריקן די אין

ט קאנטאקט אין קומען מיר װאו ארגאניזאציעס  װאס ארבעטער מי
ען ט נאך זיינ ײ מיר מוזן ארדן, פוגם מיטגלידער קיין ני  אד.יטירן ז

ך אנצושליסן ט ארדן, אינם זי  יעדער אז פאקט, דעם פארגעםנדיק ני
ט זאל ער שפראך א פאר װאם מיטגליד, ן געפינען קאן רעדן׳ ני ״  ז

ן פון םעקציע א אין פלאץ שפראך. זיי
ט — איז זאך װיכטיקע די םעקציעם. ױגנט און איינגלישע די בוי

ױ די ש יארקער נ  מי־ זייערע אפ האלטן ברענטשעס רעדנדיקע אײנגלי
:אדרעסן פאלגנדע אװיף טינגען

ױ גאם, טע13 איםט 50—500 ברענטש ל. מ. סעקרעטאר יארק. נ
א. ל. היל, ריטשמאנד גאם, םטע132—9730 פאול

דן מט. װ. 77—521 ברענטש ױ, אי װענ “םעקרעטא בראנקם. ע
בראגקס. פלײם, עקא 214 קארליק, פ. —

םעקרעטאר בראנקס. בולװארד, סאדערן 1157—524 ברענטש
בראנקם. בולװארד, םאדערן 540 םיטזער, ם. —

 װ. — םעקרעטאר ברוקלין. ביטש, בר״טאן 615 ברענטש
ברוקלין. פארקװיי׳ אושען 2985 קינבערג,
 מארטין װ. — םעקרעטאר ברוקלין. גאם םטע45 1109—623

ברוקלין. ו.אם, םטע34 איםט 189
ױ, העריםאן 183—025 ברענטש — סעקרעטאר ברוקלין. עװענ

טן קארט, אלט 2 מאםקאװיטין, ם. ר״ כיטש. ב
שע נאציאנאלע א ארגאניזירן אין זיך האלט עם  קאמיסיע׳ א״נגלי
שע ארגאניזירן צו איז עם אויפגאבע װעמעם  אלע ברענטישעם. א״נגלי
 פאראן איז שטאט אדער געגנט, זייער איז אז דײגקען װאם חברים

 צו דעם װעגן שרייבן זאלן ברענטש אזא גרינדן צו מעגלעכק״ט א
װ פן ד.ריז, דײ ארדן. פון אדרעם אוי

שע סעק. טאלצים, מ. קאמיםיע. אײנגלי

דערקלערונג
ף םיליע לאװםטאניםטקע דער פון אנפאל גענגםטער דער  אוי

ט האט גרינבערג, װ.  אונדזער פון מיטגלידערשאפט די אויפגעברויז
טגליד אלם פיגורירט זי האט באדויערן צום ברענטש.  אונדזער פון מי
 קראנקן נעמען אין באשטאנען איז אקטױויטעט גאנצע איר ברענטש.
 לעצטן באם דאלאר. 10 איב״ר פיז ביל א אנזאמלען און בענעפיט

טינג ק איז ברענטש פון מי מי שטי  שטרייכן צו געװארן באשלאםן א״נ
 ארבעטער דער אין פארעפנטלעכן און ברעגטש פון ליכטמאן סיליע
 גענגםטעריזם, פרן אקט אן אלם תאנדלוגג איר פארדאמען מיר אז פרעסע

ען רענעגאטן־לאװםטאניםטן די נאר װאם נ ״ ק ז  און באגיין, צו פײאי
ך האט פארשוין אזא װאם זייער באדויערן ן געפינען געקענט זי  אי
ען. אונדזערע ר״

ם, י. ק ל ע .116 בר. םעק. װ

 אימפעריא- ;עגן אויגוםט טן1 דעם דעמאנםטרירט

 פונמ פארטײדיקונג דער פאר און םלחםות ליםטישע
סאװעטךפארבאנד.
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אודן אובעטעו אינטעונאציאנאמר פארלאג
:שול־ביכער

קינדער
 און טאראנט ד. פון צוזאמענגעשטעלט לערניאר, ערשטן פארן

, 160( פרידמאן• ב. טן ״  פאר סענט, 80 פרייז געבונדן). ז
םענט. 50 שולן

שטאט
טן). 48( לערניאר טן3 פארן  שולן פאר םענט, 25 פרייז זיי

םענט. 15

שול אונדזער
 פאר םעגט, 40 פרייז לערניאר, פערטן און דריטן פארן

סענט. 20 שולן אונדזערע

אמעריקע
טן). 64( לערניאר טן4 פארן  פאר םענט. 40 פרייז זיי

םענט. 20 שולן אונדזערע

מאי ערשטער
 פאר סענט, 10 פרייז לערניאר, פערטן און דריטן פארן

םענט. 5 שולן אונדזערע

לעבן נײעם צום
טן). 96( לערניאר דריטן פארן  פאר סענט, 45 פרייז זיי
םענט. 20 שולן

נאװעמבער טער7.
. 96( לערניאר פערטן פארן ( טן ״  פאר םענט׳ 40 פרײז ז

סענט 20 שולן אונדזערע

קאמןז און ארבעט
 פאר םענט, 40 פר״ז לערניאר. פערטן און דריטן פארן

םענט. 20 שולן אונדזערע

:ביכער פאליטיש־געזעלשאפטלעכע
ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

 םענט 30 פרייז אלגין. מ. פון צילן. אויפגאבן, געשיכטע,
םענט. 15 יארדן ארב. אינט• פון כרענטשעם פאר

סאציאליזם בויט םאװעטן־פארבאנד
ט עפשטיין. מלך פון טן). 128( אילוםטראציעס, מי זיי

םענט. 30 א. א. א. פון ברענטיצעם פאר םענט. 35 פרייז

ארבעטער־פעסטונג נײע א
ם איז װאם  און ארדן ארב. אינטערנאציאנאלער דער אזוינ

ך דארפן ארבעטער פארװאם אנשליסן. אים אין זי

פארזיכערונג סאציאלע
אין  און לענדער קאפיטאליסטישע אנדערע אין אמעריקע, (
טן. 96 אלמאזאװ. ש. פון פארבאנד). םאװעטן אין זיי

םענט. 20 א• א. א. פון ברענטשעם פאר םענט, 40 פרייז

מלחמה־געםאר די
פרעג־ פאר םענט. 20 פרייז ביטעלמאן. אלעקסאנדער פון

םענט. 15 א. א. א. פון טשעם

WORKERS ORDER Inc.
NEW YORK, N. Y.

קאמוניזם סאציאליזם — קאפיטאליזם
 פון םטודענטן פאר ם״ 50 פרײז לעקציעם. 15 פון קורם א

ױוערזיטעט ארב. ם. 25 א. א. א. פון מיטגלידער און אוג

ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
ש, אויפגאבן. און צילן זײבע ש אידי  אנדערע און איינגלי

שפראכן.

 ארגאניזירן העלפט רינג ארבעטער דער
םאװעטךפארבאנד געגן מלחמה
 איז רינג ארבעטער דעם און אבראמאװיטשן פון ראל (די
 פא־ פראלעטארישן געו״ן אינטערװענציע־פארשװערונגען די

טערלאנד.)

צױניזם דער אדאבער, די פאלעסטינע,
 ברענטשעס אונדזערע פאר םעגט, 50 פרייז נאװיק. פ. פון
םענט. 30

:ליטעראטור שײנע
קאמןש״ צום געזאנג ״מיט

ט (לידער  פון באארבעט און צוזאמענגעשטעלט נאטן). מי
א• א. א. פון מיטגלידער פאר דאלער, 1 פרייז שײפער׳ יעקב

סענט. 60 פ. ג. פ. און

:פארקויןז צום זיך געפינען א. א. א. פארלאכ אין
קינדער־מײםעלעך

םטרייקט. פאבריק־קוימען דער געזאגט. האט לענין כאװער
 דארף פון טאטעלע בירא־בידזשאן. גענעראל. ערשטער דער

ױ אין מלהמה די איקאר. דאװידמאן. שלמה פון — יארק נ
— טעאטער ארטעף איז פארן מיר קינדערלאנד. אין זומער

לייב. א. פון
 דבורה פון צוזאמענגעשטעלט לערניאר טן2 פארן — קינדער

טן 174 פרידמאן. בצלאל און טאראנט  פרײז געבונדן. זיי
סענט. 65 — שולן אוגדזערע פאר דאלער. 1

טײך זײט יענער פון
 שולן פאר סענט• 75 פרייז פאװער. באװער פון מייסע) (א
םענט. 40

יארק״ ״נױ
 גראדואיר מיטלשול פון ארויםגעגעבן ארבעט־פראיעקט,

םענט. 50 שולן פאר דאלאר, 1 פר״ז .1930 פון קלאם

״קינדערלאנד״
םענט. 5 שולן פאר נומער, א םענט 10 (זשורנאל).

קורסן שטודיר מארקםיםטישע
 פון לעקציעם צװיי ערשטע די דרוק אין זיך געפינען עם

קורםן. שטודיר מארקסיסטישע סעריע דער
שע גרויםע די •1 רעװא.לוציע. פראנצויזי
 דער און איינגלאנד אין רעװאלוציע אינדוםטריעלע די .2

טשארטיזם.
ם. 10 ארדן פון מיטגלידער פאר לעקציע. א םענט 15 פרייז
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